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చటుల నటుదం
"చటుల  నటన  మనష"  అన  అదుుతమైన  కథ  ఒకటుంద.  అందుల  ఒకయన  రజ  కరమం 

తపపకండ  కనసం  వంద  వతతనలు  నటుతుంటడ.  అంట  నలక  మూడ  వల  వతతనలు- 

సంవతసరనక  ముపఫైఆరువలు-  మూడళళల  లక!  అల  ఆ  మనష  తను  ముసలవడై 
చనపయవరక  పరతరజవతతనలు  నటుతూ  పతడ.  అతను  నటన  లకలద  వతతనలల 
సుమరు మూడ వంతు మతరం మలకతత, పరగ, పదదవై, చటలతయ. అయన ఆ  కరమంల కనన 
వల  ఎకరల  బడ  భూమ  దటటమైన  అరణయంగ  మరపతుంద.  వగులూ,  వంకలూ,  నదులూ 
తరగ  జవం  పసుకంటయ.  పకలూ,  జంతువల  కక,  ఆ  ఎడరన  వదలపటట  వలసపయన 
మనుషులు కడ తరగ వసతరు. 

పనులన  వడవకండ,  పరతరజ,  పరతవరం,  పరతనల  చసూత  పత,  అవ  ఒకదనక  ఒకట 
తడవతూ పతయ- చుకక చుకక కలస మహ సముదరం అయనటుల. 

కతతపలల  పతరకక  ఇపపడ  రండళుళ  నండయ.  సరవధర  ఉగద(ఏపరయల  2008)న  కంచం 
అనుమనంగ,  కంచం  బడయంగ,  చల  మమూలుగ  రండ  బడల  పలలలకసంవలువడన 
చనన,  నలుప-తలుప  పతరక,  రండ  సంవతసరనక  రంగుల  హరవలలయ,  వడలపట  పజలత 
సంపగ తయరంైద. 
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ఈ  రండళళలనూ  ఒక  నూటయభై  పలల  రచయతల  కథలు,  ఓ  వంద  అనువద  కథలు, 

నూటయభై  పటలు,  నలుగువందలక  పైగ  రంగుల  బమమలు  ఈ  మధయమం  దవర  తలుగు 
పలలలక  అందయ.  కనసం  ఓ  రండవలమంద  పతరకన  వడవకండ  పరతనల,  ఇషటంగ 
చదువతుననరు.  ఓ  నూరు-నూటయభై  మంద  పలలలు  'తమూ  రచనలు  చయగలం'  అన 
తలుసుకననరు;  తమలన  కళకరులన  గురతంచరు.  ఓ  ఇరవై-ముపఫై  మంద  పలల  పలలలు 
కంపయటరలన  సరగగ  వడకవటంల  రకరకల  మళకవలన  నరుుకననరు.  రను  రను  వళల 
సంఖయలు ఇంక పరుగుతయ, ఎలగూ. 

"ఇదంత  జరగందుక  మం  పటటన  ఖరుు  చల  తకకవ"  అనుకవటం  బగుంద.  మం 
వచుంచన  సమయనక,  పటటన  మనసుక,  మ  ఆదరణక  వల  కటుటకకపత  ఇవనన  దదప 
ఉచతంగ  వచునటల.  ఈ  పనక  కవలసన  సంకతక  పరకరలు-  కంపయటరుల,  పరంటరుల,  కమర, 

శబద  గరహణ  యంతరం-  వంటవటన  అనకంద  మతురలు  ఉదరంగ  ఇచురు,  వడకమమన. 

చలమంద పరఫషనల చతరకరులు సమయం వచుంచ, కథలక ఉచతంగ బమమలు వస ఇచురు. 

వళళందరక ధనయవదలు. 

అభుయదయ  కళకరణ  'దవ'  గత  సంవతసరం  టంబకట  బడ  పలలలకసం  ఒక  నటకను 
రచంచటమ కక,  నల రజల సమయం వచుంచ,  దనన పలలలక నరపంచ,  వళలచత హైదరబదు 
రవందరభరతల  పరదరశన  ఇపపంచరు.  ఆ  నటనుండ  అనుకగ,  ఆ  నటక- "రండ  రజయలు-

రండ  దరులు"-  ఇననళలక  అకర  రూపం  ధరంచంద.  జ.యన.ట.యు  లలత  కళల  వదయరథ 
కలుకలూర  శవపరసద  దనక  చకకన  వరణచతరలను  అందంచడ.  మన  వదయ  వధనప  లతులన 
సృపశంచ  ఈ  నటక,  ఈ  మసప  కతతపలలక  అనుబంధం.   రచయతర  దవక,  చతరకరుడ 
శవపరసదుక అభనందనలు.

కథలన, పటలన, ఆటలన ఇషటపడన తలుగుపలలలంటూ ఉండరు. కతతపలల పతరక వళళందరన చర 
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అవకశం  ఇపపటల  లదు-  అందుకన,  సవతంతరంగ  నడచ   కతతపలులలు  మరనన  తయరవవలస 
ఉననద.  ఊరుకకట-  జలలకకటగ  అవ  తలుగు  పలలలందరన  చరుకన,  వళళక  సంతషనన, 
ఆతమవశవసనన  పంచల.   వటక  కవలసన  సంకతక  సహయనన,  ఇతర  సలహలనూ  కతతపలల 
బృందం అందంచగలదు.  వకృత నమ సంవతసరం ఈ పరకరయక  నంద పలుకతుందన ఆశదదం. 

అందరక నూతన సంవతసర శుభకంకలత-

కతతపలల బృందం. 

3

చవర క మ గలద!

తండర: ఏర, రజష!  నక ఎపపడ  సునన మరుకల వసుతంటయ?

రజష: మర ననమ చయయల ననన?  మ తరగతల 1 నుండ100 వరక ఉనన అంకలన  
అందరూ  పంచుకంటరు; చవరక  నక మగలద సునన   మతరమ ! 

సకరణ: యు. రణుక, 8 వ తరగత, పరకృత బడ. 

తకక  పర శ న ల ు- చలప జ వబ ుల ు
పరశన: ఏనుగు తండనన రడడక అడడంగ  ఎందుక పరచంద?

జవబు:పరుగతత చమలు దనన తకక బకకబరల పడలన! 

పరశన:సరగగ సగం పలలలగ ఉండదంట?

జవబు: మగత సగం పలల.
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నత చందరక ఆ ర వ  భ గ ం 
మూల రచన: క.శ.పరవసుత చననయసూర సరళకరణ: ఘడయరం వంకట నరయణ శరమ 

జరగన కథ:  కక , ఎలుకను  తన సనహతుడనై తబలు  దగగరక తసుకపతుంద.  కశల పరశనల తరువత తబలు  
అడగత, ఎలుక తన ఆతమ కథను చపపసగంద:    చల సంపదను  కడబటుటకనన  ఆ ఎలుక బలనన  తరవవ , ఆ  
సనయస  దన సంపదను మతతం హరసతడ.  'ధనం లనవడ ఎందుక కరగడ' అంటడ  సనయస దనత, 

ఎగతళగ. ఎలుక తన ఆతమకథను కనసగసుతననద- ఇక చదవండ, నత చందరక ఆరవభగం. 

"ఆ సనయస ననున చూసూత ఇటల చబుతుంట 
నను  చల  దు:ఖంచ,  ఇటల  అనుకననను- 

“ఇక నను ఇకకడ నవసంచకడదు.  న య 
కథ    ఇతరులత  చపపకవటనక  ఏమతరం 

తగనద.  'ధననషటం,  మనసతపం,  ఇంటల  వళల 
చడ  పరవరతన,  మసగంపబడటం, 

అవమనంపబడటం- ఇవ ఇతరులత చపపక-

జలన  వషయలు'  అన  పదదలంటరు.  దైవం 
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అనుకలంచక  అవమనం  పలైనపపడ- 

సగుగననవడక  వనవసం  కంట  సుఖమైనద 
వరదద  లదు.   అభమనం  గలవడ 
పలగుతత  మదర,  అందర  కంట 
ఉననతుడగ,  వళల  తలల  పైనైన  ఉండల; 

లద  అడవలన  నశంచపవల.  'ఇకకడ 
బరతుకకంటూ,  బచుం  ఎతుతకన 
జవంచదదమ' అంట- దనకంట నచమైన  పన 
ఇంకట  లదు.  మనకంట  తకకవ  వడన 
ఒకకడన  అడకకవడం  కంట,  నపపలల  పడ 
ఈ  శరరనన   తయజంచటమ  మలు.  అబదధలు 
చపపటంకంట  నరు  మూసుకన  మనంగ 
ఉండటం  మలు.  ఇతరుల  ధననన 
అపహరంచటం  కంట  బచుం  ఎతుతకవటం 
మంచద.  జఞనం లన యజమనన సవంచటం 
కంట అడవల బరతకటం ఉతతమం. ఇతరులను 
పరధయపడతూ   బరతకటం కంటచవ మలు. 

ఇతరుల అడగులక మడగులతత  బరతకటమ 
గరవనన  పగడతుందంట,  ఇక  'యచసూత 
బరతకటం'  అనద  ఏ  కదదపట  గరవనన 
మగలనయదు.  'ఒకర  ఇంటన 

ఆశరయంచుకన,  వళళ  బదరంపలక  తలఒగగ 
బరతకటం'  అనద  చల  నచం"  అన  పలు 
వధలుగ ఆలచంచను.” 

"అయన  న  దురశక  అంతులక 
పయంద.  'మళల  ఏద  ఒక  వధంగ  ధననన 
సంపదంచ  కడబటటల'  అనుకన,  అకకడ 
ఉండసగను.  చూడ-  దురశ  వలల  వసుతవల 
పటల మత లన పరమ కలుగుతుంద.  ఆ మహం 
దు:ఖనన కలగసుతంద.  దు:ఖం అగన లంటద. 

తనక  ఆశరయమచున  దనన  అద  నశనం 
చసుతంద.  అందువలల తలవగలవడ దురశక 
ఎననడ లబడడ. “  

"అల  ఆ  తరవత  కడ  నను  ఆ  సథలనన 
వడచ  పటటకండ  తరుగుతుంట  చూసన 
చూడకరుణడ,  ఒకసర  తన  చతలన   కటటను 
నపైక  వసరవశడ.  దవడ  దయవలల  ఆ  వటు 
తపపపయంద  గన,  ఒకవళ  ఆ  దబబ  తగల 
ఉంట  నను  ఈ  పటక  యమలకంల 
మరగుగతూ ఉండదనన. “

"ఆ  తరవత  నను  "అబబ!  అనన  కషటలక 
మూలం  ఈ  ధనశయ  కద!  ధన  సంపదన 
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కంట  లకంల   సుఖం  ఏద  లదు.  అలంట 
సుఖంపై  ఆశను  వదలపటటన  వడ  గపపవడ. 

'అనన  శసరతలూ  చదవనవడ'  అనలసంద 
వడన.  అటల  ఆశను  వదల  వసనవడ,  అనన 
ధరమలనూ  ఆచరంచన  వడ  అవతడ. 

కడప  నంపకవడనక  ఇతరులను 
పడంచకండ,  తనక  దరకన  దనత 
సంతషపడ  వడకకడ  ఈ లకంల ధనయజవ; 

సుఖజవనన!  ఎవరకనై,  వళల  చతలన  బటట 
దు:ఖలు గన,  సుఖలు గన పరపతసుతననయ. 

అందుకన,  ఇక  ఇకకడ   పరయసపడటంల 
అరథం  లదు.  నక  ఈ  చటమ  తత 
ముతతతలు  సంపదంచ  పటటన  భూమ  కదు. 

ఈ  భూమండలంల  ఇంక  వర  చటమ  లద, 

ఏమ?  ఇకకడ  ఉండవలసన  అగతయం 
ఏముననద?  కరరుడైన  య  సనయస  చత  కరర- 
దబబలు  తంటూ  పరణలు  పగటుటకనద 
ఎందుక?  ఇంక  ఎకకడైన,  మనుషులు  లన 
చటును  చరుకన  పరదుదపచుటం  మంచద. 

కఠనమైన  గండ  శలల  లపల  కడ  కపపక 
జవనన  ఇవవగల  దయమయుడైన  ఆ 

భగవంతుడ-  ఇంత  ఎలుకను,  ననున 
కపడలడ?  “  అన  ఆలచంచ,  మనసును 
రయ  చసుకన,  ఆ  చటును  వడచపటట, 
ఎవవరూ నవసంచన ఆ అడవక చరుకననను.” 

“అడవల కయకసురుల తన, చనన గుంతలల 
నలచన  నళుల  తరగ,  ఏదైన  చటుట  నడన  కలం 
గడపటం  మంచద  గన,  సంపదను  కలపయ 
నలుగుర  మధయ   బరతకకడదు.  నను 
చసుకనన  పణయం  కదద  ఆ  తరవత  నక  య 
సనహతుడ  దరకడ.  మహభగయం  వలలన 
నక  'న  ఆశరయం'  అన  సవరగం  దకకంద. 
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మంచవర   సంగతయనన  మంచన  మలు  ఈ 
లకంల వర ఏద లదు. 

ఈ  పరపంచం  ఒక  వష  వృకం.  అయన 
అమృతంత  సమనమైనవ  అందుల   రండ 
ఉననయ:   'మంచ  కవయం'  అన  అమృతనన 
రుచ  చూడటం  ఒకట;  మంచవళలత   కలస 
బరతకటం  రండవద  "  అన  తన  ఆతమకథను 
ముగంచంద ఎలుక.

శరదధగ  వనన  తబలు,   దురశ  గురంచ 
చబుతూ,  ఇల అననద: 

" సంపదలు శశవతలు కవ. వగులల నరు 
వగంగ  పరవహంచ  పయనటుల,  యవనం 
కడ  వగంగ  వళలపతుంద.  జవతం 
బుడగలంటద.  అందువలల  బుదధమంతుడ 
తవరగ   ధరమకరయలు  చయల.  అల  ధరమనన 
సమచరంచన  వడ  ఆ  తరవత  దు:ఖనక 
లనై,  శకం  అన  మంటల  దహంచుక-

పతడ.  నువవ  అతగ  కడబటటవ.  దన 
ఫలతమ  ఇద.  చరువల  ఉండ  నళలక  మరవ 
ఎల  రకణ  నసుతంద,  అద  వధంగ- 

సంపదంచబడన   ధననక తయగమ రకణ.  

బరువల లను, నలమళగ లను దచటం 
ఆ  ధననన  పగటుటకవటనక  తపప,  వరు 
కదు.  ఇతరుల  నరుకటట,  కడప  కటట, 
తను  తనక,  ఇతరులను  తననవవక  డబుబ 
సంపదంచవడక,  ఇతరుల  కసం  బరువలు 
మసవడక  మదర,  ఆ  బరువ(కషటం) 

మతరమ  లభసుతంద.  తను  సుఖంగ 
గడపందుక,  ఇతరులకసం  వదలపటటందుక 
ఉపయగపడన  డబుబ  ఉండటం  వలల 
పరయజనం ఏముంద, అద పత నషటం మతరం 
ఏముననద?  పసనర వడ ఎంత ధనకడైన, 

తను  సుఖపడడ-  ఆ  వధంగ  అతడ 
దరదురడత  సమనమ.  అయన  ధననన 
సంపదంచటంలను,  దనక   కపల 
కయటంలను, దనన పగటుటకవటంలను- 

ఈ  మూడంటలనూ  పసనరక  వచుద 
దు:ఖమ. 

పసనర  తన  సంపదను-  ఇతరులక 
పటటడ;  బంధువలకసం  ఖరుు  చయడ; 

తను  కడ  తనడ-  చవరక  ఆ  సంపదంత 
నలపలనై  అవతుంద;  దంగల  పలనై 
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అవతుంద.  లకంల  ఎంత  కషటం  మద  గన 
లభంచన  వషయలు  నలుగు  ఉననయ: 

'పరమగ  మటలడతూ  ఇచు  దనము,  గరవం 
తడగ  లన  జఞనము,  కమగుణంత 
కడకనన  వరతవము,  తయగగుణంత  ఉండ 
డబుబ'-  ఈ  నలుగూ  పరపంచంల  అంత 
సులభంగ  దరకవ.   'ధన  సంపదన'  అన 
పనన  బుదధమంతుడ  ఎలలపపడ 
చయవలసంద-  కన  అతగ  కడబటటలనన 
కరక  తపప.  ఇద  వరక  ఒక  నకక  దురశ  కదద 
ఎకకవ  సంపదంచలన  పయ,  వంట  దబబ 
తగల చచుంద. వను, నక ఆ కథ చబుతను. 

'కలయణ కటకం  '  అన పటటణంల భరైవడ 
అన  వటగడ  ఒకడ  ఉండవడ.  వడ 
ఒకరజన  వలుల,  బణలు,  వల  తరళుల, 
భజనప  మూట  మదలైన  సధనలననటన 
తసుకన,  వటకసం  వంధయరణయనక  వళలడ. 

అకకడ  ,  వడ  తను  దకకనటం  కసం  ఒక 
మరుగును  ఏరపరచుకన,  జంతువలను 
ఆకరషంచందుకై  ఎరను  పటట,  పంచ 
కరుుననడ. ఆ పైన అతను అకకడక వచున 

జంకను  ఒకదనన  బణంత  కటట  చంపడ. 

బగ బలసన ఆ జంకను భుజం మద పటుటకన 
అతను  వసూతంట,  ఒక  అడవ  పంద  అతనక 
ఎదురు  అయంద.  చూసత  అద  నడసుతనన 
కండమ' అనపసుతననద.

అపపడ ఆ వటగడ  " ఆహ! న అదృషటం 
కదద  ఇంక  జంతువ  కడ  దరకబతుననద  " 
అన  సంతష  పడ,  భుజం  మద  ఉనన  జంకను 
కరందక  దంచ,  వలుల  ఎకకపటట,  బణం 
సంధంచ,  పంద  మదక  వదలడ.  దబబ 
తగలన  మరుకణమ  ఆ  పంద  కపంత 
రచుపయ,  భయంకరంగ  గరజసూత,  బణం 
మదర దూసుకన వచు  వడన చలు వసంద. 

8



క త త ప ల ల  ఏ ప ర య ల  2010

ఆ  దబబక  వడ  మదలు  నరకన  చటుటలగ 
నలకల,  బధత అరుసూత  పరణం వడచడ. 

బణం  దబబ  తగలన  పంద  కడ 
చచుపయంద.  అకకడ  ఉనన  పము   ఒకట, 

వట  తరకకడల పడ, నలగ చచుంద. 

ఆ తరవత కంతసపటక, “ దరఘరవం " అన 
నకక  ఒకట  ఆహరంకసం  అడవల  అంత 
వతుకకంటూ  అకకడక  వచు  చరుకన,  ఆ 
పరంతంల పడ ఉనన  రకరకల  జవలను  చూస 
చల  సంతషంచంద. “ఆహ!  నక  భజనం 
పషకలంగ  దరకంద.  వట  మంసం  నక 
మూడ  నలల  వరక  సరపతుంద:  జంక- 

పందల  మంసలన  రండ  నలల  పటు 

తనచుు.  ఈ  వటగడ  మంసనన  నల  రజల 
పటు  తనచుు.  పము  ఒకక  రజక 
సరపతుంద.  మర,  ఇపపట  ఆకల  తరటం 
కసం  ఏమ  తనను?  ఈ  ధనసుసక  తడ 
బదులు  గటట  నరం  కటట  ఉంచడ,  వటగడ. 

ఈ  రజక  నక  ఆ  నరం  ఒకకట  చలు" 

అనుకననద. ఆ పైన అద వలుల దగగరక చరుకన, 

దనక  గటటగ  లగ  కటట  ఉనన  నరనన  చపపరసూత 
పంటత  కరకగన,  అద  పటుకకన  తగంద. 

అల హటతుతగ పటుట వదలన ఆ వంట తరడ 
వచు  బలంగ  నకక  రముమక  తకగన,  ఆ 
నకక  నలబడ  అరుసూత,  వలవల  తనునకన, 

చచుంద.  చూడ,  దురశ  నకకను  ఏ  గతక 
తచుంద! “ 

"అందుకన, 'అతగ  కడబటటలనన  కరక 
మంచద  కదు'  అన  చపపను.  ఇతరులక 
ఇచు,  తను  తననద  తన  సతుత.  ఇతరులక 
ఇయయక,  తను  తనక,  కడబటటన  ధనం 
చచునపపడ  వంటరదు  అన  చపప” ,  తబలు 
ఇంక  ఇటల అననద-  (మగతద మళళ...)
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దబబక దబబ 
పరషయన జనపద కథ 
సకరణ: S.ఆంజనయులు, 8 వ తరగత, పరకృత బడ, చననకతతపలల.

అనగ  అనగ  బగదదు  నగరంల 
అబూసలం,  సులతన  అహమద  అన  ఇదదరు 
మతురలు  పరకకపరకక  ఇళలల   ఉండవళుళ. 
అబూక  దైవభకత  ఎకకవ.   తనక  ఎలంట 
కషటం  వచున   బగగరగ  నమజ  చస 
భగవంతుడక  మరపటుటకనవడ.   సులతన 
అహమద  క  తన  మతురన  ఈ  పరవరతనన  చూసత 
ఎగతళగ ఉండద.  ఎలగైన అబూనుంచ ఈ 

అలవటును  దూరం  చయయలన  అతను  తగన 
సమయంకసం వచ చూడసగడ. 

ఒకసర  అబు  ఎపపటమదర  బగగరగ 
నమజ  చస,  దవనత  తన  కషటలు 
మరపటుటకననడ-   "సంపదన 
తకకవతుననద,  ఖరుులు  చూసత 
పరగపతుననయ-  ఎలగైన  కపడ  భరం 
నద" అన.  పరకక ఇంటలంచ వంటునన సులతన 
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అహమద  క  ఇద  తగన  సమయం  అనపంచంద. 

ఒక  సంచల  కనన  బంగరు  నణలు  వస, 

మూటగటట,  వటన  గబుకకన  నమజ 
చసుతనన  అబూసలం  ఒళళ  పడటుల  గరటు 
వశడ. 

కళుళ  తరచ  చూసన  అబూసలం  తన  ఒళళ 
పడడ  సంచన  తరచ  చూశడ.   బంగరు 
నణలు!  ఇద  ఎవర  తుంటరపన  అబూక 
వంటన  అరథం  అయయంద.  అయన  'ఇద  అలల 
తనకచున  కనుక'  అనుకన,  అతను  దనన 
తసుకన సంతషంగ ఇంటలక పరుగుతశడ. 

కంచం  సప  గడచందలద,  సులతన 
అహమద   పరతయకం  అయయడ.  అబుక అతను 
ఎందుకచుడ  అరథం  అయయంద.   అయన 
ఏమ  తలనటుల,  "ఈరజ  చమతకరం  ఒకట 
జరగంద  సులతన,  నను  అటు   నమజ  చస 
లచన-లద, ఇటు అలల న మర  వన, నక 
ఈ  బంగరు  నణల  సంచన  పరదనం 
చశడ!" అననడ సంచన చూపసూత. 

"అద  అలల  ఇచున   డబుబ  కదు!  న  పచు 
వదలదదమన,  నన  వటన  నమదక  వసరను" 

అననడ సులతన అహమద, ఇకలసూత. 
"అదల అవతుంద? అలల నకచున డబుబ 

నద  అవతుంద"  అననడ  అబూసలం, 

గడసుగ.   ఇద  వరవైపక  మళుళతుననదన 
అరథమైంద  సులతన  అహమద  క.   "ఇదగ, 

చబుతుననను-  అద  అలల  డబుబ  కదు.  నద 
కదు.  అద  న  డబుబ.  మరయదగ  న  డబుబ 
నక ఇవవకపత  నయయం కసం  ఖజ దగగరక 
పవలసవసుతంద-  ఏమనుకంటుననవ, 

ఏమ!" అననడ కపంగ. 

"నకం  భయం?  న  డబుబ  నద. 

దననవరూ  ననుండ  లకకలరు-  ఖజ 
అయన సర" అననడ అబూ మండగ. 

"సర,  అయత   పద,  ఖజ  దగగరక  నడ!" 

అననడ సులతన అహమద, చకకగ. 

"వదదమన  ఉంద,  కన  నక  మంచ  బటటల 
లవయ,  బయటకల  వచుద?"  అననడ 
అబూ. 

సులతన  అహమద  తన  ఇంటలంచ   ఒక  జత 
బటటలు  తచు  ఇచుడ,  "ఇక  బయలుదరు" 

అన. 
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అబు వటన వసుకననడ,  కన కదలలదు- 

"టప  లనద  మరయదసుతలు  బయటకల 
వసతరు?" అన. 

సులతన  అహమద  మళళ  తన  ఇంటలంచ  టప 
తచు ఇచుడ. 

అయన కదలలదు అబు. "చపపలలవ" అన. 

సులతన  అహమద  వసుకకంటూ  చపపలు 
తచు ఇచుడ. 

"మర గురరం?" అననడ అబు. 

"గురరంకడ  నన  తచువవల?"  అన 
వసుకకననడ సులతన అహమద. 

"తపపదు  మర,  నక  గురరం  లదు-  ననల 
వసతను, ఖజ దగగరక?" అననడ అబు. 

అబుక  గురరనన  తచుపటటక  తపపలదు 
సులతన అహమదుక . 

అపపడగన  అబు  కదలలదు.  ఇక  ఇదదరూ 
ఖజ  దగగరక  వళళగన,  అబు  తన  డబుబ 
తసుకన  ఇవవటలదన  ఫరయదు  చశడ  సులతన 
అహమద. 

"అయయ,  వడ  న  మతురడ-  ఆరగయం 
సరగ  లదు  పపం.  ఈ  డబుబ 

తనదంటుననడ,  సర-  మర   నను  వసుకనన 
బటటలూ, నను పటుటకనన టప, ఈ చపపలూ, 

ననకకన  ఈ  గురరమూ-  ఇవనన  ఎవరవ 
అడగండ"  అన   అబు  ఊదడ   మరయదగ, 

ఖజ చవల . 
"ఏమయ,  మర  ఇతనకకన  ఈ  గురరం 

ఎవరద?" అననడ ఖజ. 

"నద" అననడ సులతన అహమద. 

"ఇతను వసుకనన చపపలు?" 

"నవ"  అననడ  సులతన  అహమద,  ఇవనన 
ఎందుక అడగుతుననడ అరథం కక. 

"మర ఇతను పటుటకనన టప?" 

"అద నద" చపపడ సులతన అహమద. 

"ఓహ,  ఔన,  మర  ఇతను  వసుకనన 
బటటలు?" 

"అవ నవ" 

ఖజ  అతన  వైప జలగ చూశడ.  ఆపైన 
ఆయన అబు వైప చూశడ. 

"మర  అదనండ,  నను  అననద"  అననడ 
అబు, వనయం నటసూత. 

ఖజ  కసు  కటటశడ.   "మ  మతురడన 
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ఎవరైన మంచ మనసక వైదుయడక చూపంచు" 

అన అబుక సలహ ఇసూత. 
ఇదదరూ  ఇలుల  చరక,  అబు  తన  మతురన 

వసుతవలన  అననటన  వనకక  తరగ  ఇచుశడ. 

సులతన అహమద డబుబ సంచత సహ. 

ఆపైన  సులతన  అహమద  ఏనడ  అబుక 
పఠం చపపందుక పరయతనంచలదు. 

13

చల దూరం!

టచరు   : భూమక చందురడక మధయ దూరం కలవలంట ఎనన దరప ఉండలు 
కవల?

వదయరథ  : పరత  పడవ  ఉండద-  ఒకకట  చలు.

జైలు  యగం!

టచరు: “ననక వయకతన చంపను" - భవషయత కలంలక మరు చపపర!

వదయరథ: “మరు జైలుక పతరు" సర! 

ఉ పయం!

కడక: ననన! న పరగరస కరుడ మద నువవపపడ సంతకం 
చయయవందుక? వలముదర ఎందుక వసతవ?

తండర: ఏం లదుర! న అంత బగ చదవ కడకను కననవళలక చదువరదు 
అన మ టచరు అనుకన ననున కటటకండ వదలసుతందన! 
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ఓనక ఓబవవ 
కరణటక చరతరక కథ 

సకరణ: G.పషప, 8 వతరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల. 

పరసుతతం కరణటక రషంల ఉనన చతరదురగల 
పటటంద ఓబవవ. 18 వ శతబదక చందన ఓబవవ 
గురంచ  తలనవళుళ  ఆ  పరంతంల  లరంట 
అతశయకత  కదు.  మహళల  సథైరయనక,  ధరైయ 
సహసలక  పటటన  పరైన  ఓబవవను  కరణటక 
వసులు  ఈనటక  గరవంగ  తలచు-

కంటుంటరు. 

ఆరజలల   చతరదురగను  'మదకర 
నయకడ'  అన  రజ  పరపలంచవడ. 

చతరదురగను  శతురవల  బర  నుండ  కపడ-

కవటంలన  ఆయన  సమయం  అంత 
వచుంచలస  వచుద.  మైసూరుక  చందన 
హైదరల   చతరదురగనును  వశం  చసుకవలన 
అనక  సరులగ    పరయతనం  చసుతననడ. 
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ఏమతరం  సందు  దరకన  హైదరల  సైనయం 
రజయనన  అతల కతలంచసుతంద.

 అందుకన  మదకర  నయకడ  కట 
రకణకసం  అనక  అంచల  కవల  ఏరపరచడ. 

ఓబవవ  భరత  కట  బురుజక  కవల.  కట 
దరదపలలక  ఎవరైన  శతురవలు  వసత,  శంఖం 
ఊద  సైనకలను  పలవటం  అతన  పన.  అతను 
అల  శంఖం  ఊదగన  ఇల  సైనకలు  వచు 
యుదధం  చస  శతురవలను  ఓడంచసవళుళ. 
అల  ఆమ భరత పన  పరమదంత కడకననద 
కకపయన,  బధయతత  కడకనన  పన 
అననమట. 

ఒకనడ  మధయహనం  ఓబవవ  భరత 
భజననక  ఇంటక  వచుడ.  భరతక  భజనం 
వడడంచ,  ఓబవవ  నళలకసం  చూసంద.  చూడగ 
కడవల  నళుల  లవ.  బంద  తసుకన  నళలక 
బయలుదరన  ఓబవవ  చరువ  దగగరక 
చరుకనసరక,  ఘరమైన  పరమదం  ఒకట 
ఆమ కంట పడంద.

కట  వనుకవైపన  గడక  నలబరున  ఒక 
చనన  రంధరం  పడ  ఉననద.   ఆ  రంధరంగుండ 

హైదరల  సైనకడ  ఒకడ  కటలపలక 
దూరుతుననడ.   వడ  వనుక  ఇంక  చల 
మంద సైనకల ఉండ ఉండల!

ఓబవవ  బందను  అకకడ  పడస  భరతను 
హచురంచందుకన  ఇంటక  పరుగతతంద.  భరత 
ఇంటల నదనంగ భజనం చసుతననడ. అననం 
తంటునన భరతను తందర పటటటం ఇషటం కలదు 
ఓబవవక.  మర  ఏం  చయల?  అతనక  ఏమ 
చపపకండన  పయ,  మూలగ  ఉంచన 
'ఓనక'(రకల  బండ)ను  చత  పచుుకన,  కట 
వనుకవైపక  పరుగుతసంద ఓబవవ.

ఆ  సమయనక  శతుర  సైనకడ  ఒకడ 
సననట  ఆ  రంధరం  లంచ  లపలక 
దూరుతుననడ.  పరుగున  అకకడక 
చరుకనన  ఓబవవ,  తన  చతల  ఉనన 
రకలబండత  వడ  నతతన  ఒకకటచుంద. 

వడ  దమమరపగన  వడన  లగ  లపల 
పడసంద.  ఈ  సంగత  తలన  శతుర  సైనకలు 
ఒకకరకకర  లనక  దూరటం,  పరకకన 
రుదరమూరతల  నలబడడ  ఓబవవ  వళలను  కటట 
ఈడు పడయయటం జరుగుతూ పయంద. 
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ఓబవవ  భరత  భజనం  ముగంచుకన,  లచ 
వచు  చూసత  ఓబవవ  కనబడలదు.   అతను 
ఓబవవను  వతుకకంటూ  చూససరక,  కట 
వనుక గడక రంధరం పడ ఉననద!  గడ వరగ 
నలబడడ  ఓబవవ  రకలబండత  శతుర 
సైనకడకణణ  చతక  బదు  తుననద.   ఆమ 
వనుక వందలద మంద  శతురసైనకలు కపపగ 
పడ ఉననరు!  

అలకడక  వనకక  తరగన  ఓబవవ  భరతను 
హచురంచ,  శంఖం  ఊదమననద.  అతను 
శంఖం ఊదగన సైనకలు సచతనమై పరుగున 
వచురు.  "వళళండ!  మన  రజయనన  నశనం 
చసందుక  వచున  దుషుటలు  ఇంక 
ఎకకడననర  వతక  మటుటపటటండ"  అన 
అరచంద ఓబవవ. 

సైనకలు  కట  రకణల  మునగరు. 

అయత  అపపటక  తపపంచుకనన  శతుర 
సైనకడకడ  వనుకనుండ  వచు,  ఓబవవను 
కతతత  పడచడ.  వంటన  వనకక  తరగన 
ఓబవవ  రుదరకళల  అతనన  కడ 
సంహరంచంద.  కన ఆమక గయం  బలంగ 
తగలంద.   దనునండ  ఓబవవ  ఇక 
కలుకలకపయంద.  రజయ  సంరకణల  ఆమ 
అసువలు బసంద. 

ఓబవవ  ఆనటనుండ  ఓనక  ఓబవవ 
(రకలబండ  ఓబవవ)  అయంద.  కననడ 
మహళల  సథర  చతతనక,  దశభకతక,  ధరైయ 
సహసలక పరతకగ నలచంద. 

చతరదురగలన  కరడపరంగణనక  "ఓనక 
ఓబవవ   కరడ పరంగణం" అన పరు.

16

గ పప  అరథం!

టచరు: “తమస మ జయతరగమయ  అంట ఏంట చపపర” , రణబర?

రణబర   : నను హందల చబుతను టచర!

టచరు  :సర  , చపప.
రణబర   : తుం సవ మ  , మై జయత క పస జత హ.
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పము బుదధ 
రచన: V.రజ, 6 వ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల. 

సంపలలల  ఒక  మంచ  రైతు  రంగయయ 
ఉండవడ.  రంగయయ  మనసు  మంచద. 

ఊళళ  వళళక  ఏ  కషటం  వచున  వచు 
రంగయయత   చపపకనవళుళ.   రంగయయ 
వళలక తన చతనైన సయం చసుతండవడ.  

ఒకసర రంగయయ  పలం దునునతుంట ఒక 
పము  కనబడడద.   మమూలు  రతైులైత 
పము  కనబడగన  దనన  చంపసతరు-  అద 

వషప  పరుగ,  కద  అన  కడ  చూడరు. 

కన  రంగయయ   ఒక  కణం  ఆగ  'అద  ఏ  పము' 

అన  చూశడ.  చూడగ  అద  వషప  పము! 

రంగయయ  దనన  చంపదదమనుకంటుండగ 
అద   అననద-  "రంగయయ!  నను  పటటంద  న 
పలంల.  ఇననళూళ  నపలం  లన  ఎలుకలన 
తన  న  పంటను  కపడను.   ఇపపడ  నను 
ఇలుల-వకల  కలపయ,  చలక  వణుకతూ 
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దనదశల  ఉననపపడ  నువవ  ననున 
చంపతవ? దయచూడ!" అన. 

రంగయయక   దనమద  జల  కలగంద. 

దనన  ఇంటక  తసుకళళ  పయయ  దగగర,  వచుగ 
ఉండ  పరదశంల  ఉంచ  కపడడ. 

దనకంటూ  ఒక  బుటటను   ఏరపరచ,  దనన 
జగరతతగ  సకటం  మదలుపటటడ.   తను 
పలనక   వళళటపపడ  రజ  దనన  పలనక 
తసుకళళవడ. 

ఒకసర  ఆ  పము  బుటటలంచ  బయటక 
వసుతండగ  చూసన  గరదద  ఒకట  రవవన  వల 
దనన  పటుటకబయంద.   దగగరలన  వతతనలు 
వసుతనన  రంగయయ   తన  చతులలన  కడవలన 
గరదదపకై  వసరకపత  పము   పన  ఆఖరయయద. 

ఒక  సర   పలల  ఒకట  దనన  పటుటకబయంద. 

మళళ  రంగయయ,  సమయనక   పలలన  తరమ, 

పమును  రకంచడ.   అల  చలసరుల 
రంగయయ   దనన  శతురవల  బరనుండ 
కపడడ. 

ఒక  రజన  పముక   తనందుక  ఏవ 
దరకలదు.   ఆకలగన  ఉనన  పముక  గతం 

గురతచుంద.  రంగయయ  తనను  చంపబవటం 
గురుతక  వచుంద  దనక.  రంగయయ 
దయగుణనన   మరచన  పము,  కరధంత 
ఉడకపయంద.  మలలగ రంగయయ వనక చర, 

కటు వసందుక పడగనతతంద. 

గరుకకన  వనకక  తరగన  రంగయయ, 
గబుకకన  దన  తలను 
దరకబుచుుకననడ.   వదలయయమన 
పరధయపడతునన పము మట వనకండ  ఓ 
కటటపలలత  దన  నటన  తరచ  పటుటకననడ. 

దన  కరలు  రండంటన-  ఆ  కరల  వనక  ఉనన 
వషప  తతుతలత  సహ-  పకశడ.   ఇకమద 
అద  ఎవరక   హన  చయయలదు!   ఆపైన  దనన 
పలంలన వదలపటటశడ. 

'చూడ,  ఏం  చసన  పము 
బుదధమరలదు'  అనుకననడ  రంగయయ, 
మనసుల.  

'చూడ,  మనష  తన  బుదధన 
పనచుుకలదు'  అనుకననద  పము, 

జరజర దూరంగ పతూ. 
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సనమనల పచు 
తలుగు జనపద కథ 
సకరణ: V.వషుణ, 9 వ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల. 

అనగ  అనగ  ఒక  కటకవడ  ఉండవడ. 

కటకవడ అంట తలుసుకద, కసయవడ 
అననమట.  జంతువలన  కస,  మంసం 
అముమకన  జవంచవడ.  అతన  ఇంటల  ఒక 
మక  ఉండద.  ఒకసర  అద  పలలలన  ఈన 
సమయం  దగగరపడంద.  అతన  భరయ  రజ 
మకలన  తలుకన  అడవక  పయద. 

తలరవడ  భరయను  పలచ-  "చూడ,  దనక 
ఆడమక  పడత  వనకక  తసుకర.  అలకక 
పతు  పడత  అకకడ  వదలస  ర!"  అన 
చపపడ. 

ఆ  రజన  మక  పతును  ఈనంద. 

తలరవడ  భరయ  ఆ  పలలను  అకకడ  వదలస 
మగలన  మందత  ఇంటక  వళళపయంద. 
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అయత  తలలపలక  నచుకన  ఆ  మకపతు 
అదృషటం  బగుందమ,  అద  బరతకంద-  ఊరక 
బరతకటమ  కదు-  అడవల  దరక  ఆకలూ 
అలములూ,  గడడ  గదం  మస  మస  బగ 
లవగ,  బలంగ తయరంైద.  బలంతబటు 
దనక  వపరతమైన  గరవమూ,  ధరైయమూ 
వచునై. 

అయత  దనక  కలం  మూడ  సమయనక, 

అద  తనక  కనబడన  ఒక  గుహల  దూర 
నదరపతుననద.  ఆ  గుహ  ఒక  నకకద. 

ఆహరంకసం  బయటక  వళళన  నకక  వనకక 
తరగ  వచు,  తన  గుహలక  ఎవర  దూరరన 
గురతంచంద.  గుహచుటూట  ఒకట  రండసరుల 
తరగన  దనక  తన  గుహల  దూరందవర 
అరథం  కలదు.  అందుకన  అద పదద గంతుకత 
"ఎవరద, గుహల ఉననద?" అన అరచంద. 

"ఎవరన  అడగుతవ,  ననుర,  గువవ 
చవవలవడన,  బడశ  గడడప  వడన,  బరస 
బరస  పడసతనురయ!  జగరతత!!"  అన 
లపలనుండ అరచంద మక. 

"ఓహ!  ఇద  మక!  న  ఆహరం  న 

యంటలక  నడచ  వచుంద,  ఈ  రజ  నక 
పండగ!"  అనుకనన  నకక  అమంతం  లపలక 
దూక, మకను పటుటకన చంపసంద. 

అయత  అద  ఎంత  తనన,  మక  మంసం 
అయపలదు.  ఆయసం  వచున  నకకక 
అపపడగన  సనహతులు  గురుతక  రలదు. 

"ఓయ,  రండ  రండ!  నను  మకసం  మంచ 
మకను  చంప  పటటను.  రండ!  వచు  తనండ!" 

అన  అద  ఊళ  పటటగన,  దగగరల  ఉనన  నకకలనన 
పరుగున  వచు,  మకను  చూస  సంతషంగ 
కకలు పటటయ. 

"తనండ  తనండ!  మక  ఇంత  మంచ 
ఆహరం  సంపదంచపటటనందుక  నక 
మరంత  కలస  సనమనం  చయండ"  అననద 
నకక గరవంగ. 

నకకలననమకను  కడపర  మకక,  ఒక 
తడకను  ఎతుతకచు,  దనక  రండవైపల 
తళుళ  కటట,  దనమద  నకకను 
కరుబటుటకన  ,  దన  కళళక,  చతులక 
తళలత  ముడలు  వస,  తడకను  భుజలమద 
ఎతుతకన  అరుచుకంటూ  ఊరగంచటం 
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మదలుపటటయ. 

నకకల గడవక చుటూట ఉనన జంతువలనన 
చవలు మూసుకననై గన, సనమనప మతుతల 
ఉనన  నకకక  అదద  పటటలదు.  నకకల 
ఊరగంప  సంహం  గుహ  దగగరక  చరుకన 

సరక, అపపటక ఆకలత చకకగ ఉనన సంహం 
దకకలు  పకకటలలటుల  గరజంచంద.  మరుకణం 
నకక  మతురలనన  తడకను  కరందపడస  తల 
దకకక  పరుగులతతయ.  తడకక  కటటబడ 
ఉనన  నకక  ఎటూ  పరపలక  ఏడవసగంద. 

దకకలు  తలనటుల  పరుగతుతతునన  మతురల 
కళలకరంద పడ దనక నడం వరగనంత పనైంద. 

చవరక  సంహం  దయతలచ  దనన  వదలంద 
గన,  లకపత  నకక  పరణలు  ఆనడ  గలల 
కలస పయవ! 

చవ  తపప  కనున  లటటబయన  నకకక  ఆ 
రజత సనమనల పచు వదలంద. 
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బంగరు పక
రచన:  R.ఉష, ఏడవ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల. 

అనగ అనగ ఒక ఊళళ మలలయయ అన రైతు 
ఉండవడ.   అతన  భరయ  సుబబమమ. 
ఒకరజన,  మలలయయ  పలనక  వళుతండగ 
అతనక   ఒక  బంగరు  పక  కనబడడద.  అద  ఒక 
అరుగు  మద  కరున  ఉననద.   మలలయయక 
దనన  చూసత  ముచుట  వసంద.   అయత  అద 
సమయనక  గుంటనకక  ఒకట  పక  వనకగ 
వచు  దనన  పటుటకబయంద.   మలలయయ 

వంటన  తన  చతలఉనన  కరరను  నకకమదక 
వసరసడ.   బంగరు  పక  ఉలకకపడ 
చూససరక,  గుంటనకక  తన  వనుకన  ఉననద. 

వంటన  అద  ఎగరపయంద;  గుంటనకక 
కడ అడవలక పరుగుతసంద. 

ఆ  బంగరు  పక  చల  మంచద.   "ననున 
రకంచనందుక  నక  చల  ధనయవదలు 
మనష"  అనుకననద  అద,  తన   మనసుల. 
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మరుసటరజన  అద  మలలయయకసం  అద 
అరుగు మద కరున ఎదురుచూసంద.  కన 
మలలయయ  రలదు.  ఎందుకంట,  మలలయయక 
ఆరగయం  బగ  లకండంద.   ఆ  తరువత 
మలలయయ  రండ  రజలు  మతరమ  బరతకడ- 

తరువత అతను చనపయడ. 

బంగరు  పక  అతనకసం  పరతరజ 
ఎదురుచూసద.   చవరక  అద  మలలయయను 
వతుకకంటూ   అతన  ఇంటక  పయంద. 

అపపడగన  దనక  అరథం  కలదు-  మలలయయ 
తనక  ఎందుక   కనబడలద.   భరత  లన 
సుబబమమను   చూసత  దనక  జల  వసంద. 

ఆనటనుండ  అద  పరతరజ వచు,  మలలయయ 
ఇంట  ముందు  ఒక  బంగరు  ఈకను  వదల 
వళళటం మదలు పటటంద. 

సుబబమమ  ఆ  ఈకలన   ఒకకటకకటగ  పరకక 
ఊళళ  అముమకనద.   ఒకకకక  బంగరు 

ఈకక  చల  డబుబలు  వచువ.   అంతల 
బంగరు  పక   మరనన  ఈకలు  వదల  వళళద. 

అల  రనురను   సుబబమమ  ఊళళకలల 
ధనవంతురలంైద. 

సంపద  పరగన  కదద  సుబబమమక  ఆశకడ 
హచుంద.   తనక  ఈకలు  ఇసుతనన   బంగరు 
పకన పటుటకన దన ఈకలననటన   పకకవలన 
ఆమ  కలలు  కనటం  మదలు  పటటంద. 

బంగరు పకకసం మటువస, ఆమ ఒకరజన 
దనన పటుటకబయంద.  చురుకగ ఉనన పక, 

ఆమనుండ  తపపంచుకన  పరపయంద. 

సుబబమమ  దనకసం  తరువత  చల 
రజలపటు   ఎదురుచూసంద  గన,  అద  ఇక 
తరగ అటువైపక రలదు.  

ఆశపతు  సుబబమమక  మమూలుగ వచు 
బంగరుఈక కడ దరకకండ అయయంద!
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పలలన గరవ
రచన: U.రణుక, 8 వ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల.

అనగ  అనగ  ఒక  ఊరు.   ఆ  ఊర  పరు 
రంగపరం.  ఆ  ఊర  బయట  ఒక  అందమైన 
అడవ  ఉండద.   రంగపరంల  రజ  అన 
పలలవడ నవససూత ఉండవడ.  రజ వళళద 
మధయతరగత  కటుంబం.   రజ,  అతన 
తలలదండరలు  అందరూ  సంగతం  అంట  చవ 
కసుకనవళుళ.  రంగపరనక   ఎలంట 
సంగత  కళకరులు  వచున,  రజ 

ఇంటలవళలంత  తపపనసరగ  పయ  ఆ 
సంగతం వనవళుళ.

ఒకరజన  రజ  బడనుండ  వసుతంట 
రడడమద జనలంత గుమగూడ సంతషంగ 
అరుసుతండటం  కనబడంద.  'ఏమట'  అన 
అతను  కడ  పయ  చూశడ.   అకకడ, 

రజ  అంత  ఉనన  పలలవడకడ,  పలలనగరవ 
ఊదుతూ  సంతషంగ  నటయం  చసుతననడ. 
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ఊళళ ఉండ కరరవళుళ కందరు వడత కలస 
పడతూ,  గంతులు  వసుతననరు.   రజక 
వడ  సంగతం  చల  నచుంద.  వడ  అకకడ 
నలబడ   ఆ  కరయకరమం  ముగసంతవరక 
చూశడ.   కరయకరమం  అవవగన 
జనలందరూ  సంతషంగ  చపపటుల  కటట 
వనుతరగరు.   కందరు  ఆ  పలలవడ  మదక 
కనన  డబుబలు  వసరరు.   అందరూ 
వళళపయక,  ఆ  పలలవడ  వంగ,  నల  మద 
డబుబలు ఏరుకసగడ.

అపపడ  గన  రజక  సమయం  గురుతక 
రలదు.  ఆ  సరక  చకట  పడవసుతననద.  రజ 
గబుకకన  ఇంటక  పరుగు  తశడ.   ఇంటల 
హంవరుక చసుతననడ గన, వడ మనసుసల 
పలలన గరవ  మరగుతూన  ఉననద.  ఆరజ తను 
ఎంత  గపప  సంగతం  వననడ  వడ  వళళ 
అమమ-నననలక చపప,  మురసపయడ.

మరునడ  ఆదవరం.  రజ  వళళ  అమమ 
వడన  అడవక  పయ  కటటపలలలు  ఏరుక 
రమమననద.  రజక  అడవ అంట చల ఇషటం. 

అడవలఒక  మూలన  అందమైన   వగు  ఒకట 

ఉననద.   వడ  కటటలు  ఏరందుక 
వళళనపపడలల ఆ వంకలక దగ,  ఈతకటటనద 
వనకక  రడ.   ఆ  రజన  వడ  అడవలక 
వళళగన   వంక  దగగరనుండ   చకకన  పలలనగరవ 
పట  వనబడడద.  రజ సంతషంగ ఆ వైపక 
పరుగు తశడ.

పలలనగరవ  పట  బరువగ  ఉననద.   ఆ 
దు:ఖప   పటను  వయసుతననద,  రజ 
అంతక ముందు చూసన పలలవడ.  రజ వడ 
దగగరక  వళళ  పటను  సంతం  వననక,  ఆ 
పలలవడన  మచుుకన,  వడ  పరు  అడగడ. 

వడ తన దగగరునన తలలకగతంపైన  'గవందు' 

అన  రస   చూపడ.  రజ  ఏ  పరశనలు  వసన 
వడ జవబులన  రస చూపంచడ- గవందు 
మూగవడ, మర!

గవందుక  అమమ  ననన  ఎవవరూ  లరన, 

చకకగ  చదువకనవడన,  అయన  ఆరవ 
తరగత  మధయల  చదువ  ఆపయవలస 
వచుందన,  బంధువలు  పటటంచుకలదన, 

బరతుక  తరువకసం  ఇల  పలలన  గరవన 
ఊదుకంటూ  కలం  గడపతుననడన 
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తలుసుకననడ రజ.

కంచం  సప  ఆలచంచ,  రజ  వడన 
వంటబటుటకన  తన  ఇంటక  తసుకళళడ. 

రజ తలలదండరలు గవందు పలలనగరవ పటను 
వన పరవశంచ పయరు.  వడ కషటనన చూస 
చలంచపయరు.   "రజత  బటు 
గవందున   పంచుకందం.   ఏముననద?” 

అనపంచంద వళళక.

అద  సంగతన  వళుళ  రజతట, 

గవందుతట  అంట,  గవందు  సంతషంగ 
ఒపపకననడ.   ఆనటనుండ  గవందు 
రజతబటు  బడక  వళళటం  మదలు 
పటటడ.   రజ  గవందు  దగగర  పలలనగరవ 
ఊదటం  నరుుకననడ.   ఇదదరూ   చకకగ 
చదవ,  డకటరలయయరు.    తమను  కలపన 
పలలనగరవన   వళళదదరూ   పరతరజ   సధన 
చసూతన  ఉననరు, ఇంక!

26
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పరశన:  నండ పరయణకలునన ఒక వమనం బంగళ ఖతంల 
పడపయంద. ఆ పరమదంల చనపన వళళన ఎకకడ  దహనం 
చసతరు? 

జ. చనపన వళలన దహనం చయయరసలు.

కడ పంజ గుడల లకక
పరశన:  ఒక కడ పంజ పద గుడల పటటంద. వటన పదగత వచు 

పలలలు- ఎనన పటటలవతయ, ఎనన పంజలవతయ?

జ. "కడ పంజ గుడల పటటదు కద?”
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వంత పరపంచం 
రచన:  S.తరవణ, 9 వ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల, అనంతపరం జలల 

చనన  పలల  పరుక  తగగటల  చనన  పలల.   చటుల 
చమలత  పచుగ  ఉండ  చననపలలల  పలలలంత 
రజ  సంతషంగ  బడక  వళళవళుళ. 
ఆదవరం వచుందంట చలు,  అందరూ కలస 
అడవక,  కండలు  ఎకకందుక  వళళవళుళ. 
చననపలల  చుటూట  ఉనన  అడవల  జంకలు, 

కందళుళ,  పములు,  అడవపందులు, 

ఎలుగుబంటుల  ఉండవ.  లకకలననన నమళుళ, 

రకరకల పకలు ఆ అడవల నవసం ఉండవ. 

ఒక  ఆదవరంనడ   పలలలంత  అడవక 
పతుంట  ఆరళళ  గణశు  'ననూ  వసతను'  అన 
బయలుదరడ.   మగలన  పలలలందరూ 
పదదవళుళ-  "నువవదుదల,  చననవడవ" 

అననరు.   వళళటల  అననకదద  గణశుక 
పటుటదల  హచుంద.   వడ  ఎంతగ 
పరధయపడడడంట,  ఎంత  మండపటుట 
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పటటడంట,  చవరక  అందరూ  వడన  కడ 
అడవక రనచురు. 

అపపటవరక  గణశు  అడవలక  పయ 
ఎరుగడ-  ఎవరనన  వడన  రనసత  గద! 

ఇననళళక  దరకన  అవకశనన  వడ 
సదవనయగం  చసుకననడ.   కనబడడ  పరత 
ఆకనూ,  గడడన,  చటుటనూ,  పరుగునూ, 

పటటనూ, జంతువనూ వడ శరదధగ గమనసూత 
తట  పలలలన  వట  గురంచ  పరశనలు  వసూతంట, 

సమధనలు  చపపలక,  పలలలంత  "నువవ 
నరు మూసుకన నడవ గణశూ" అననరు. 

చూసూతండగన  మధయహనం  అయయంద. 

అందరూ ఒక వంక  దగగర,  చటలకంద కరుున 
భజనలు  చశరు.   కందరు  పలలలు 
ఆడకననరు;  కందరు  వంకల  సననలక 
దగరు.  గణశుక  పపం,  కళుళ  నపప 
పడతుంట,  ఏమ  చయకండ  చటుటకరంద 
కంచంసప నడం వలుడ. 

ఆ  తరువత  గణశు  ఒకకడ  అడవల 
నడసూత  పతుంట,  ఒక  గుంత  కనబడంద. 

చలప  గణశు  ఆ  గుంతపైనుండ 

దూకదమనుకన,  దూకడ.   అయత 
అవతలవైప  పడటనక  బదులు  ఆ  గుంతలన 
పడడడ.  తర  చూసత,  అకకడనుండ  లపలక 
ఒక దర కనబడంద! 

గణశు  ఆ  దరవంబడ  నడసూత   ఇంక 
ఇంక లపలక వళళపయడ.  కంత దూరం 
వరక  పదదగ  చటూల  మకకలూ  కనబడలదు 
గన,  ఆపైన  తను  ఏనడ  చూడన  వంత 
పవవలత,  చటలత  ఒక  దటటమైన  అడవ 
మదలంైద. 

చననపలలల  జంతువలనన  ఆహరం 
వతుకకన  జవంచవ.  కనఇకకడ  జంతువల 
పన  చల  భననంగ  ఉంద-  అవ  మనుషులలగ 
పంటలన,  చటలన,  అడవన 
పంచుకంటుననయ! 

అంతల  అకకడ  ఉనన  కందలు  ఒకట 
గణశును  చూస,  'అర,  ఇదద  కతత  జంతువ 
ఇకకడక  వచునటులంద'  అనుకననద.  వంటన 
అద  గణశు  దగగరక  వచు   ఎంత  పరమగ 
పలకరంచంద  కడ.   కన  గణశు   ఎంత 
పరయతనంచన  అద  ఏమంటుననదఅరథం 

28



క త త ప ల ల  ఏ ప ర య ల  2010

కలదు- వడక కందలు భష రదు కద! 

అకకడ   చరన  ఉడతలూ,  కపపలూ, 

గువవలూ,  అనన  తమల  తము  ఏవవ 
మటలడకననై,  కన  గణశుక  ఒకక  ముకక 
అరథం  కలదు.   చవరక  కందలు  వడన 
చయపటుటకన  నడపంచుక  వళత,  మరయద 
కదద  వడ దన వంట నడచడ. 

కందలు  వడన  తన  ఇంటక  తసుకళళంద. 

కయరటుల,  ములలంగ  గడడలు  సతంభలుగ 
చసుకన  కటుటకనన  ఆ  యంట  కపపకసం 
కయరట మకక ఆకలన వడకననద కందలు. 

కందలు  భరత,  కందలు  కడక  గణశును 
ఆపయయంగ పలకరంచరు.  నట మట రన 

ఈ  మూగ  జవ  అంట  వటననటక  చల  జల 
కలగంద. 

కంతకలనక  గణశు  కందళలక  మంచ 
మతురడయయడ.    వట  భషకడ  వడక 
ఇపపడపపడ   అరధం  అవతుననద.  కందళుళ 
వడక  తమ  లకనన  కదద  కదదగ  పరచయం 
చశయ-  అనన  కలస  ఒకరజన  పటటణనక 
వళళయ.   అకకడ  దృశయం  గణశును  ఆశురయ 
చకతుణన  చసంద:  పటనంల  ఎలుగుబంట 
సూకటర  నడపతుననద-  సంహం  కరును, 

పల   పదద  లరన  నడపతుననై.   నకకలు, 

తడళుళ,  అడవపందులు  దుకణలు 
పటుటకన  కరుుననై.  చమలు  రడలను  శుభరం 
చసుతననై.   సతకక  చలుకలు,  కందరగలు 
హడవడగ  అటూ  ఇటూ  ఎగురుతూ  టరఫక 
ను నయంతరసుతననయ. 

కందళుళ  గణశుక  వట  లకంల  పరసదధ 
చందన  పరంతలను  కడ  చూపంచయ. 

అకకడ  భవనలన  చూస  గణశు  చల 
ఆశురయపయడ.   అవనన  గడడతట, 

చటలతట  తయరైనయన  తలుసుకన 
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గణశుక  చల సంతషం కలగంద. 

అల ఇంకనన  రజలు  గడచసరక  గణశుక 
కందళళ భష పరతగ వచుసంద.  వడపపడ 
వటత  చకకగ  మటలడతుననడ. 

కందళుళ  వడన  కడ  తమ  పలలలతబటు 
బడక  పంపయ.  బడల  వడ  కందళళ 
అయయవరుల  చపప  పఠలన  శరదధగ  చదవటం 
మదలు పటటడ.  ఇపపడ వడ  పరతగ  ఆ 
లకప పరణ  అయపయడ. 

ఆ  సమయంల  వడక  కల  వచుంద. 

కలల   వళళ  అమమ,  ననన,  బడ,  బడలవడ 
సనహతులు  అందరూ  వచురు.   అందరూ 
వడకసంవతుకకంటూ,  "గణశూ, 

గణశూ!" అన కకలు పడతుననరట.  వళళన 
తలుచుకనసరక  గణశుక   ఏడపచుంద. 

'తను  ఇననళుళగ  వళళన  గురంచ 
పటటంచుకలద' అన వడక బధ వసంద. 

అంతల  ఎవర  వచు  వడన  తటట  లపరు. 

ఎవర  అన  లచ  చూసత-  వడతబటు  అడవక 
వచున పలలలు! 

గణశు  గబుకకన   చుటూట  కలయ 
చూశడ.  వంక, అడవ, చటుల- అననఅంతక 
ముందు  ఎటల  ఉననయ  అటలన  ఉననయ. 

అయత   అవనన   గణశు  క  ఇపపడ 
పరతయకంగను,  కరతతగను  కనబడతుననయ. 

చటలచటునుండ  తనవైప  చూసుతనన  ఉడతలు 
తనను  ఆ  వంతలకం  నుండ  వనకక 
తసుకచున  జంతువలలగ   అనపంచయ. 

వంకల నళుళ సయంతరపటండల మరుసూత, 
గలగల శబదం చసుకంటూ సగపతుననయ. 

వనకక  వసుతండగ,  దరల  ఎదురైన   ఒక 
కందలుత  గణశు  మటలడందుక 
పరయతనంచడ గన, అద ఊరక ఓసర వనకక 
తరగచూస, తుపపలలక పరుగుతసంద! 
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దవను ఎంపక
సకరణ: సుపరజ, 6 వ తరగత, సరసవత శశు మందర. సతతనపలల, గుంటూరు జలల.
మహందరపరం  జమందరల  దవను 

ముసలవడయయడ.   ఆయన  వశరంత 
కరటంత  కతత  దవను  అవసరం  ఏరపడంద. 

దవను  పదవక  అరు ులైన  వరందరూ 
దరఖసుతలు  పంపమన  జమందరు  గరు 
చటంప  వయంచరు.   చల  మంద 
చదువకననవళుళ  దరఖసుత  చసుకననరు. 

వరందరక  పరక  పటటగ  అననంట  సమనంగ 
ఉనన అభయరుధలు  ముగుగరు లకకతలరు.  కన 
పదవ  ఉననద  ఒకట  కద!  దకకతచన 

జమందరుగరు  పత  దవనున  పలపంచ, 

కతతదవను  ఎంపక   బధయతను  ఆయనక 
అపపగంచరు.

పత  దవను  ఆ  ముగుగరన  పలువనంప,  ఆ 
ఊర  రచుబండ  దగగరక  పయ  రమమననడ. 

ఇదదరు  అభయరుథలు  వంటన   బయలుదర 
వళళరు; కన ఒకడ మతరం అకకడ కరుున 
ఉండపయడ.  

"ఏం,  నువవందుక  వళళలదు?"  అన 
అడగరు జమందరు గరు.  "అసలు తమరు 
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మమమలన  అకకడక  ఎందుక  వళళమననరు, 

అన ఆలచసుతననను  పరభూ!" అననడ వడ.

కంచం  సప  అయయంద  లద, 

వళళనవళళల  ఒకడ  తరగ  వచుడ 
వగరుుకంటూ.   "నతపటు  వళళనవడ 
ఏడ?"  అనడగరు  జమందరుగరు.  "అతన 
సంగత  నక  తలదు-  పయ  రమమననరు 
గనుక  పరుగు  పరుగున  పయ  వచును" 

అననడ వడ.

ఇంక  పవగంట  గడచక  గన 
మూడవడ  రలదు. "ఏమ,  ఇంత  ఆలసయం 
ఎందుకంైద?"  అన  అడగడ  పత  దవను. 

"తమరు  పయ  రమమన   ఊరక  చపపరు  కద, 

అందుకన,  పయ   ఆ  పరసరలను  గమనంచ 
వచును.  రవచటుట, మఱఱచటుట కలస పరగన 
చట  అరుగు  ఏరపరచ  రచుబండ  కటటంచరు. 

కన దన నరవహణ సరగగ లకపవటంత చటుట 

మద  చరన  పకల  రటటలత  అదంత  చల 
అపరశుభరంగ  అయయంద.   పనపట 
లనవళలంత    అకకడ  చర   దరన  పయ 
మమూలు  వళలక  ఇబబంద  కలగసుతననరు. 

అకకడంత   బగుచస,  రచుబండను  ఊర 
పదదల  చరులక  అనువైన  పరదశంగ  మరులస 
ఉంద" అన జవబచుడతను వనయంగ.

పతదవను  నవవతూ  జమందరు  వైప 
చూశడ.   జమందరు   కడ  నవవ, 

మూడవ  వడన  కతత  దవనుగ 
నయమంచడ.   మగలన  ఇదదరూ  నరశ 
చందటం  చూసన  పతదవను  వళళను 
అనునయసూత   "ఏదైన  పనన 
అపపగంచనపపడ  ఆ  పనన  అసలు  మదలు 
పటటకన,  'అద  ఎందుక  చపపర'  అన 
కరణలు  వతకబవటం  తలవైన  పన  కదు- 

శుదధ  అవవకం.   అలన  సమసయ  ఏమట 
గురతంచకండ  గుడడగ  ఎవర  చపపరు  కబటట 
ఏదముగంచుకన  రవలనుకవటమూ 
సరైనద  కదు.   ఈ  వషయనన  మరదదరూ 
గురతంచరనుకంటను" అననడ.
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ముగుగరు మూరుులు 
మూల రచన: లయ టల సటయ. 

పనశురణ: మహతమ ఆనంద సవమ 
తలుగు అనుసరణ: నరయణ 

ఒక  కరసటయన  ఫదర  గరు  దశదశలు 
పరయటంచ  దవన  వకయనన  అందరక 
చరవసుతండవరు.  "బైబల  ల  చపపన  ఈ 
పరరథనను  మరూ  నరుుకండ.  ఈ  వధంగ 
దవడన  పరరథంచల.  మక  తపపక  వముకత 
లభసుతంద"  అన  ఆయన  గంభరంగ  పరవచసత, 
పరజలు  మంతరముగుధలై  ఆయన  చపపనటుల 

చసవళుళ. 
ఆ  రజలల  ఖండలన  దటందుక  పడవ 

పరయణం తపప వర మరగం లదు. పసటరుగరు 
తన  అనుచరులత  కలస  ఓడలమద 
దశదశలూ తరుగుతూ ఉండవరు. 

ఒకసర,  ఆయన  అల  సముదరయనం 
చసుతంట,  దూరంగ  ఒక  దవ  కనబడడద. 
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ఉతసహవంతుడైన మన పసటరుగరక  "అకకడ 
మనుషులు  ఎవరైన  ఉంటరమ  చూదదం" 

అనపంచంద.  "ఎవరైన  ఉంట  వళళక  దైవ 
పరరథన  నరపంచవచుు  కద,  అల 
మరకంతమందక  ముకతమరగనన 
చూపనటలతుంద"  అన,  ఆయన  ఓడను 
అటువైపక తపపమననడ. 

ఆ  దవ  నరజనంగ  ఉంద.  పసటరుగరు  తన 
అనుచరులత  కలస  దవల  కంతసప  తరగ 
చూశరు.  మనవమతురలు ఉంటునన  జడల 
లవ  అకకడ.  పసటరుగరు  ఇక  వనకక 
తరుగుదమనుకననంతల  ముగుగరు 
ముసలవళుళ దూరంనుండ ఆయనవైప వసూత 
కనబడడరు.  వళళ  జటుట  పడగగ  ఉండ, 

తలలగ మరసపతుననద. తలలట గడడలు- బగ 
పరగ ఉననై,  వళలక.  వళుళ తమ శరరలన చటల 
ఆకలత  కపపకన  ఉననరు.  వళళ  దగగర 
ఇంకలంట వసుతవలూ లవ. 

పసటరుగరు  ఆగ,  వళళకసం  చూశరు. 

వళుళ  దగగరక  రగన  అయన  వళలను  "ఈ 
దవమద  ఏదైన  గరమంగన,  పటటణంగన 

ఉననద?" అన అడగడ. 

ఒక  ముసలయన  వనయంగ 
జవబచుడ- "లదండ,  ఈ దవమద  కవలం 
మం  ముగుగరమ  నవససుతననం.  ఇంకవవరూ 
లరు  ఇకకడ.  మం  పండల  తన,  నళుళ 
తగుతుంటం.  ఎవరైన  మలంట 
యతరకలు  అనుకకండ  ఇటువైపక  వసత 
మంవళలక ఇవ ఇసుతంటం" అన. 

"అయయ!"  జల  పడడరు  పసటరుగరు. 

"ఇద,  మరు  చసుతననద?  ఎంత 
దురదృషటవంతులు,  మరు?  రజంత  ఖళగ 
ఇల  మ  సమయననంత  వృధ 
చసుకంటుననరు,  పపం.  మమమలన 
సృషటంచన  భగవంతుడ  ఒకడననడన  కడ 
గురతంచలన మ జనమ వృధ కద?" అన. 

"అలంటదమ  లదు.  మం  ఆయనన 
ఎపపడ గురుత చసుకంటూన ఉంటం.  అద 
తపప మక వర పనద లదు" అననడ రండవ 
ముసలయన. 

"అవన,  ఎల  గురుత  చసుకంటుంటరు, 

చపపండ?" అడగరు పసటరుగరు. 
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"రజ మం ముగుగరం కలస కరుుంటం. 

ఆపైన ఆకశం వైపక చూసూత, చతులు పైకతత- 
'మం  ముగుగరం,  మరూ  ముగుగర.  మమమలన 
కపడండ'  అంటం."  చపపడ  మూడవ 
ముసలయన. 

ఫదరుగరు  నవవరు. "ఎంత  పచు  పరరథన, 

ఇద?!  మరు  ముగుగరూ  ముసలవళలయయరు. 

కటక  కళుళ  చప  వయసు  మద.  ఇంత  గపప 
జవతనన  ఇల  వయరధంచసుకననరంట, 

మమద  నక  జల  కలుగతుననద.  రండ- 

కరుండ  ఇకకడ.  అసలు  పరరథన  ఎటల 
చయల మక నను నరుపతను" అననరు. 

ముగుగరూ  కరుుననక,  ఆయన  వళళక 
సరైన  పదధతల  పరరథన  ఎల  చయల 
నరపంచరు. చదువరన ఆ మదుదలక పరరథన 
నరపంచటం  కంచం  కషటమ  అయయంద. 

ఎననసరుల  చపపన  వళుళ  ఆ  పదలన 
మరుపతూ  వచురు.  అయన  పసటరుగరు 
వసుకకకండ  వళలక  మళళ  మళళ  నరపరు. 

వళళ  బగుకసం  ఆ  మతరం  శరమపడత 
పరవలదనుకననరు  ఆయన.  చవరక, 

వళళక  పరరథన  చసుకవటం 
వచుసందనపంచక,  పసటరుగరు  సంతృపతగ 
ఓడనకక, తన పరయణంకనసగంచరు. 

ఓడ  ఆగకండ  పతుననద.  మరునట 
మధయహనంవళ,  పడవను  నడపవడకడక, 

వనుక  వైపన-  దూరంగ  సముదరంమద  ఒక 
ఆకరం  కనబడడద. "అదమై ఉంటుంద?"  అన 
వడ  అందరన  అడగడ.  దురుణలంచ 
చూసన  పసటరుక  అకకడ  ఒకటకదు- 

మూడ  మనవకరలు  కనబడడయ. 

"అవమట?"  అన  అందరూ  ఆశురయపతూన 
పరయణం కనసగంచరు. 

అయత  కదద  సపటక  వట  రహసయం 
తటతలలమైంద.  వళుళ  మనుషుల! 

పసటరుగరు  కరతంరజన  పరరథన  నరపన 
ముగుగరు  మూరు ుల  వళుళ.  నటటనడ 
సముదరంల,  నళలమద,  ఓడకంట  వగంగ 
పరుగతుతకన  వసుతననరు  వళుళ.  పసటరుగరు 
ఓడన  నలబటటరు.  "ఈ  ముసలవళుళ 
ముగుగరూసముదరంల  మునగపలదు- 

ఎందుక?"  అన  ఆయనక  చల  ఆశురయం 
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వసంద.  అంతల  వళుళ  ఓడను  చరుకన 
అందరక నమసకరంచరు. 

"ఫదర,  మమమలన  మర  కపడల.  మం 
ముగుగరం  చదువరన  వళళం,  పలల 
మనుషులం.  ననన  మరు  అంత  శరమకరు 
నరపన  పరరథన,  ఈ  రజ  ఎంత  గురుత 
చసుకందమనన గురుత రలదు మక. మరు 
అనయధ  భవంచకండ,  నననట  పరరథనన  మళళ 
ఓసర నరపంచల మక. ఈసర తపపకండ 
గురుతంచుకంటం" అననరు వళుళ. 

ఇంక  ఆశురయంనుండ  తరుకన  పసటరు 
గరు  "కన,  ముందు  ఈ  సంగత  చపపండ 
నక-  మరు  నళల'మద'  ఎటల  పరుగతత- 
గలుగతుననరు?" అన అడగరు. 

"అదమంత  కషటం  కలదు"  చపపడ 
వళలలఒకడ-  "మం  దవడత 

చపపం-'దవడ,  మక  పడవ  లదు.  పరరథన 
నరుుకవటంకసం  మం   పరుగతుతతం'  అన. 

ఆ  తరువత  మం  పరుగు  మదలుపటటం" 

అననడ. 

అపపటవరక  ఆ  ముగుగరు  అనగరకలన 
చననచూప  చూసన  పసటరుగర  కళుళ 
తరుచుకననయ. ఆయన గరవంగ చతులు 
జడంచ, "పవతర మూరుతలర!  మరు వంటన 
వనకక  పండ.  మ  పత  పరరథనను  మరు 
నశుంతగ  కనసగంచుకండ.  దనన  అససలు 
మరునకకరలదు.  దవడక  మ  భవనలు  అరథం 
అవతుననయ-  ఆయనక  మటలత  అసలు 
పన లదు" అననడ. 

భగవంతునక  మన  మటలతట  పనలదు- 

అంత:కరణం ఎల ఉననదనద ముఖయం. 
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నగమత కథ
మూలం: ఎ.క.రమనుజన,

తలుగు అనుసరణ: నరయణ
అనగ అనగ గుజరత ల ఒక ధనవంతుడ 

ఉండవడ.   ఆయనక  ఏడగురు 
కడకలు,  కడళుళ.   వళళలల  అందరకంట 
చనన  కడలుపరు  ఉమ.   ఆమక,  పపం, 

చననపపడ  తలలదండరలు  చనపయరు.   ఆ 
రజలల  అలంట  కడళలను  అతతంటవళుళ 
చల  కషటపటటవళుళ.   వళుళ  'దురదృషట 
జతకలు'  అన  అందరూ  చననచూప 

చూసవళుళ.   ముఖయంగ  ఆమ  అతత 
కకలబన-  ఉమన   చల  ఈసడంచుకనద. 

ఇంటలవళలంత  ఆమన  "ఎవరూ లన పలల" అన 
పలచ  ఏడపసుతండవళుళ.   ఆమ  భరత  మతరం 
ఆమపటల   పరమగ  ఉండవడ.   అతనకకడ 
ఆయంటల  ఆమక  సనహతుడ.  కన  ఇంటల 
అతనమట  నగగద  కదు-  ఎవవరూ  అతనన 
పటటంచుకనవళుల కదు. 
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పళళైన  కనన  నలలక  ఉమ  గరువత 
అయయంద,  కన  భరత  తపప,  ఆ  యంటల 
ఎవవరూ  అందుక  సంతషంచలదు. 

అంతలన  పదదల  పండగ  వచుంద.  ఆరజన 
గృహసుతలంత  వళళ  పరవకలకసం 
పండవంటలు,  సవటుల  చస  అరపంచటం 
రవజ.   అందుకన   ఇంటల   పయసం 
వండరు.   ఉమక  పయసం  చల  ఇషటం. 

దనక  తడ  గరువతకడ  కవటంత,  ఆమ 
పయసం  తనలన  చల  ఆశపడంద.   కన 
ఇంటలవళుళ  ఆమక  ఒకక  చుకక 
పయసంకడ  ఇవవలదు.   అందరూ  తన, 

గననలు  ఖళ  చశక,  వళుల  గననలు  ఉమక 
ఇచుస,  శుభరంగ  తమపటట  పనన 
అపపజపపరు! 

అయన  పపం,  ఆమ  ఏమ  అనలదు; 

పయసం వండన గననను తసుకళల, దన లపల 
అంటుకన  ఉనన  మడ  చకకలన  అననటన  గక, 

కనసం  ఆ  ముకకలనైన  తందమనుకననద. 

అయత  ఆమ  అపపటక  ఇంక  సననం 
చయలదు-  అందుకన,  గకన  పయసం 

మడచకకలన  ఆమ  ఒక  బటటల  మూటగటట 
అకకడ పటుటకన, సనననక  పయంద.  

కన   ఆమ  సననం  చస  తరగవచు 
చూససరక,  ఆ మూట  ఖళగ ఉంద!  ఉమక 
చల దు:ఖం వసంద.  అయన ఆమ "పనల, 

న  పయసం  పయంద.   ఎవర 
ఎతుతకపయనటులననరు.   నకంట  వళళక 
ఎకకవ  ఆకల  అయయందమల.   నన   వళలక 
కృతజఞతలు   చపపల-   ఎందుకంట  ఆకలగ 
ఉననవళళక  భజనం  పడత  పణయం  వసుతంద 
గద!" అనుకననద. 

అంతల,  ఎకకడనుండ  ఊడపడంద, 

ఏమ  ఒక  ప..దద  పము   ఆమ  ముందుకచు 
నలబడంద.  భయంత ఉమ వణకపయంద. 

అంతల ఆ పము ఉమతమనష భషల ఇల 
అననద: "అమమయ!  భయపడక.  న పరు 
నగరణ.  న పయసం తననద నన! 

నను  న  పయసం  మతతనన  తనసన, 

నువవ  ననున  ఏమ  తటుటకలదు.   అందుకన 
నువవంట  నక  చల  ఇషటం  అవతుననద. 

నక  ఏ  సయం  కవలంట  ఆ  సయం 
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చదదమనపసుతననద.   చపప,  నువవందుక 
అంత  బధగ  ఉననవ?" అన అడగంద. 

అపపడ ఉమ తన గడ అంత నగరణక 
చపపకననద.   బంధువలు  ఎవవరూ  లరన 
తనన  అతతంటవళుళ  ఎల  కషటపడతుననద 
వవరంచంద.   అంతవన  నగరణ   "నక 
ఎవరూ  లరన  అనుకక.   నను  మ  అమమన 
అనుక.   ఇక  మ  వళలం  అందరం  నక 
బంధువలమ!  న  అవసరలనన  ఇకపైన  మమ 
తరుసతం" అననద. 

తరవత  కనన  నలలక  ఉమక  శరమంతం 
చయలసన  సమయం  వచుంద. 

అతతంటవళుళ, అయషటంగన శరమంతనక తద 
నరణయంచరు.   "న  దూరప  బంధువ 
ఒకవడ  ఈ  మధయ  ననున  చూసంద-  ఆమ 
దవర  నక  ఇంక  కదదమంద  బంధువలు 
ఉననటుల  తలసంద-  ఆహవనలు  పంపత, 

వళుళకడ వసతరు" అననద ఉమ అతతత. 

"అయయ,  వసతరంట  పలువకమ,  తలల? 

అయన  వళళంత  న  ఊహలలన  తపప, 
వసతవంల  ఉండరన  న  అనుమనం"  అననద 

కకలబన, ఈసడంచుకంటూ.  

అయత శరమంతం రజన,  ఆశురయం! ఉమ 
తరప  బంధువలు  చలమంద-  కరలలనూ, 

బసుసలలను,  ఆటలలను  వచు  వలరు.   ధగ 
ధగ  మరస ఉంగరలు,  నగలు,  పటుట  వస తలత 
వళలంత   ఇంటల   తరుగుతూ  ఆపయయంగ 
గలగల  మటలడతుంట  అతతంటవళుళ  తమ 
కళళను  తమ  నమమలకపయరు.   వళలంత 
ఉమకసమూ,  ఇంటల  వళళందరకసమూ 
అమూలయమైన  బహమతులన  తచు  ఇసుతంట 
అతతగరక  "ఇదంత  కల,  నజమ" 

అనపంచంద.   ఆమ  వళలందరన  ఎంత 
గరవంచ, గపప వందు చస సతకరంచంద.  
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ఆ  తరువత  నగమత  ఉమను  తనవంట 
నగలకనక  తసుకళళంద.   ఉమను  కలు 
కరంద పటటనవవకండ జగరతతగ చూసుకననద. 

అకకడ  ఉమక  పండంట  కడక  పటటడ. 

బంగరంలంట  కడకను  ఎతుతకన, 

భగయవంతులైన  బంధువరగనన  వంటబటుటకన 
అతతవరంటక   తరగ  వచున  ఉమక  ఇపపడ 
అతతంటవరు   బరహమరధం  పటటరు!  అందరూ 
ఉమను  ఎంత  గరవంచసగరు-  సంపద 
ఏమం చసుతంద చూడండ! 
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పసనర పటుల
పంజబ జనపద కథ 
మూలం: పరతప అగరవల 
తలుగు అనుసరణ: నరయణ 

పంజబ  రషంల  ఒక  చనన  పటటణం  బంగ. 

బంగల  నవసంచ  పరత  ఒకకరక  తలుసు- 

మంగళదసు  ఎంత  పసనగటట.   ఒకసర 
మంగళదసు  దుకణంనుండ  ఇంటక 
తరగవచుసరక  భరయ  పచుకయ  (కలంగర 
కయ)ముకకలు  తరగ   పటటంద.   అయత 
ఇంటల  చూసత,  దన  పై  చకక  కనబడలదు 

మంగళదసుక.   దంత  అతను  ఎంత  రగడ 
చశడంట,  చవరక   అతన  భరయ  వసగపయ, 

తను బయట చతతకపపల పరసన పచుకయ 
చకకలన  ఏరుకచు,  వటన  కడగ,  కర  చస 
పటటంద! 

ఒకసర  ఆ  మంగళదసు  పనమద  నగరనక 
వళలలస  వచుంద.   బసుస  ఛరజలు 
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మగులుుకనందుకగను  అతను  నగరం 
వరక  నడచ  పయడ.   మధయల  నదన 
దటందుక,  మరబటుల  అయత  ఎకకవ 
అడగుతరన,  తతల  కలంనట  పత 
డంగనకదనన ఎకకడ.  

వళలటం  బగన  వళళడ  గన,  వనకక 
వచుటపపడ,  కలం  చలలన  ఆ  పడవక   చలల 
పడంద.  ఆ  సమయనక  పడవ  నద  మధయల 
ఉననద.  దగగరల   నల  అననద  లదు. 

రంధరంగుండ  నళుల  బలంగ  లపలక 
వసుతననయ-  చూసూతండగన  డంగ   నళలల 
మునగపనరంభంచంద.   మంగళదసు 
పరణలు  పయనంత  పనైంద-  ఎందుకంట 
అతనక  ఈత  రదు  మర.   ఇక  చసదమ  లక, 

అతను  తన  కల  దైవనన  పరరథంచటం  మదలు 
పటటడ-  "సవమ,  ననున  ఈ  కషటం  నుండ 
గటటకకసత,  న  సంతృపత  కసం  నను  సంతరపణ 
చస,  వయయమంద  బరహమణులక  భజనం 
పడతను"  అన  గణగసగడ,  పరణలు 
గుపపటల పటుటకన. 

పడవ  మునగపయంద.   మంగళదసు 

కడ  మునగవడ-  కన  ఆ  సమయంల 
ఎకకడనుండ  వచుంద  మర-  ఒక  పదద  కయయ 
దుంగ అతన పకకక వచు ఆగంద.  మంగళదసు 
గబుకకన  ఆ  దుంగను  పటుటకననడ- 

మలలగ దన పకై ఎకక కరుుననడ- భదరంగ 
సరుదకన, చతకలబడ కరుుననడ.  దంత 
భయం  కదదగ  తగగంద.   ఇపపడ  అతనక 
ఊపర  పలుుకనందుక  కంచం 
సమయంకడ  దరకంద.   దంతట 
ఆలచన  మదలైంద-  "అయయ,  వయయ 
మందక  భజనం  పడతనన  నను  ఎటల 
అనగలగను?   వయయ  మంద  అంట  మటలు 
కద!   అయన  ఆ  దవదవడక  ఈ  లకక 
ఏమంత  పదదద  గనక?  నను  ఐదు  వందల 
మందక  భజనం పటటన ఆయనక సంతషమ 
అవతుందల, పరవలదు" అనుకననడ. 

అల  పయ,  పయ,  దుంగ  ఒక  పలలప 
పరంతనన  చరుకన  ఆగంద.   మంగళదసు 
కళలక ఒక పదద బండరయ తగలంద.  అతను 
దనన  కంత  తడమ,  చవరక  దన  పకైకక 
నలబడడడ.  దగగరలన  ఒడడ  కనపసుతననద-  ఇక 
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పరమదం  తపపనటల.   అతన  ఆలచనలు  తను 
భజనం  పటటలసన  ఐదువందల  మంద 
బరహమణుల  వైపక  మళళయ.   "ఐదు 
వందలమందక  భజనం  పటటనవసరంలదు- 

ఐదు  వందలల  ఏముననద?   వందమందక 
పటటన  మ  పరభువక  సంతషమ.   ఆయన 
నతయ  సంతష  కద,  ఏమ  పరవలదు." 

అనుకననడ. 

బండమద  కంచం  సద  తరన  తరువత 
అతను  మళళ  దుంగపైక  ఎకక  పరయణం 
సగంచడ  ధరైయంగ.   అద  తవరల  ఒడడన 
ఉనన  ఇసుకను  తకంద.   పరమదం  పరతగ 
తపపపయనటల.   ఇక  మంగళదసు  సంతృపతగ 
నటూటరు,  ఇంక  బగ   అనపంచటంకసం, 

తను   భజనం  పటటలసన బరహమణుల  సంఖయను 
ఒకటక  తగగంచసుకననడ.   " 'భగవనుడ 
'పతరం, పషపం, ఫలం, నళుళ'-ఇవ చలు నక' 

అనలద,  దనదముననద?"  అనుకననడ 
ఇపపడ.  

అయన,  భదరంగ  ఇలుల  చరుకననక 
ఆలచసత  అతనక  అద  భరంగన 

అనపంచసగంద-  ఏమంట  "ఈ  బరహమణులు 
తండ బగ తంటరు- పదద పదద బజజల నండ" 

అన  బధ.   అందుకన,  అతను  బగ 
ఆలచంచ,  ఒక  బకకపలచట  బరహమణుడ 
'రఖరం'  ను  ఎంపక  చసుకననడ. 

రఖరంక  కడప  సఖయం  లదన  ఊరందరక 
తలుస.   అందుకన   మంగళదసు  వళళంటక 
పయ,  అతనన  మరుసట  రజ  ఉదయం  తన 
ఇంటల భజననక రమమన చపప చకక వచుడ. 

"అయత,  బరహమణుడ తనన  చూశడంట 
ఏద  ఒక  పరు  చపప  బగ   దకణ  వసూలు 
చసతడ-  అద,  తను  గనక  ఇంటల  లకపత 
ఊరక  నరుమూసుకన,  భజనం  చస 
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పతడ- అందుకన, మంగళదసు మరునడ 
తలలవరకన  భరయక  జగరతతలు  చపప,  ఆ 
బరహమణుడక  దరకకండ  'ముఖయమైన  పన' 

ఏద పటుటకన, వర ఊరక వళళపయడ.  

కన   బరహమణుడ  రఖరం  చల 
తలవైనవడ.   అతనక  మంగళదసు  నైజం 
బగ  తలుసు.   వలైత  మంగళదసు    తనక 
దకణ  కడ  ఇవవకండ  ఎగనమం 
పటటయగలడ!   అందుకన,  తలలవరగన 
బయలుదర   మంగళదసు  ఇంటక  వళళడ 
రఖరం.   అయన  ఆ  సరక  మంగళదసు  వర 
ఊరక   వళళపయడ!   'ఇద  మన  మంచక' 

అనుకనన  రఖరం   మంగళదసు  భరయ 
'పర'త-  "తలల,  నను  ఒకకడన  భజననక 
వసుతనననన  వంట పరమతంగ చసతవమనన, 

ముందుగ  హచురంచ  పదమన  వచును- 

ఈ  పజ  'సంతరపణ'-కనుక  కనసం  పద 
మందక సరపడ భజనం తయరు చయవలస 
ఉంటుంద.   లకపత  పరయజనం 
సదధంచదూద?!"  అననడ.   ఆమ  ఇక  ఏమ 
అనలక, సరుదకన, "అయయ! ఆ మతరం నక 

తలద, అలగ చసతనులండ!" అన చపపంద. 

రఖరం  పజ  మదలుపటట,  భజనం 
మతతననదవడ  ముందు  పటటంచ,  పరత 
"తలల!  ఒక వంద  రూపయలు  దవన ముందు 
ఉంచండ"  అననడ.   ఈ  వషయలల  పదదగ 
అనుభవం లన పర, ఆయన ఎలచబత అల 
చసంద.   పజ  తరువత  రఖరం  తృపతగ 
భజనం  చస,  దవన  ముందునన  పజ- 

దరవయలతబటూ ఆ డబుబను కడ తసుకన, 

మగలన  భజన  పదరథలననటన  మూట 
గటుటకన,  ఇంటక  బయలుదరడ. 

పయముందు  పరక  గురుతచస  తన  దకణ-

200 రూపయలు-  ఇపపంచుకననడ  కడ 
-మర, 'వతర ం  చడకడదు'  కద,  అందుకన! 

ఆపైన  అతను  సంతషంగ  పటలు 
పడకంటూ తన ఇలుల చరుకననడ. 

ఇంటకైత  చరుకననడ  గన,  మంగళదసు 
వనకక  రగన  తన  ఇంటమదక  దండతత 
వసతడన  తలుసు  రఖరంక.   అందుకన, 

అతను  తను  తసుకచున  సమనలన, 

డబుబనూ  భరయ  చతకచు,  మంగళదసు  వసత 
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ఏంచయల చపప, హయగ పడకననడ.  

మధయహననక  ఇలుల  చరుకననడ 
మంగళదసు.  రగన  భరయను  అడగ   ఏం 
జరగంద  తలుసుకననడ.   ఆ  ఖరుును 
చూససరక  అతనక  గుండ  ఆగనంత  పనైంద. 

'తను లన సమయం చూసుకన ఇంత మసం 
చసతడ'  అన  కపంత  ఊగపయడ.   ఒక 
పదద  వదురుకటటను  చత  బటుటకన,  ఆవశంగ 
రఖరం ఇంటక బయలుదరడ. 

అకకడక  చరుకనసరక,  అతనక 
ఏడపలు,  పడబబబలు  వనబడడయ.  ఇంట 
గడపల  కరున  రఖరం  భరయ   గుండలు 
బదుకంటూ  ఏడసుతననద.   "అయయ!
దవడ! ఏం చసద? న భరత చచుపతుననడ 
నయన!  వదదంటునన  వనకండ  ఆ 
మంగళదసు  ఇంటక  పయ  భజనం  చశడ. 

అందుల ఏం వషం కలపర, ఏమ? ఉలుక 
పలుక  లదు;  సృపహల లడ.  నయనయ, 

ననున   అనయయం  చస  వళళపతుననడ 
బబయ!"  అన   గటటగ  శకలు  పడతుననద 
ఆమ. 

మంగళదసుక  అంత  చలకలంలనూ 
చమటలు  పశయ.   కటట  చతలంచ  జర 
పడపయంద.   ముఖం  పలపయంద. 

పదమలు   ఎండపయయ.   "రఖరం 
చచుపయడంట  ఇక  ననున  జైలల  పడతరు- 

బహశ:  ఉర  తసతరమ  కడ!"  అన  అతనక 
చపపరనంత  భయం  వసంద.  కటకలంచ 
లపలక  చూసత  మంచం  మద  కదలకండ  పడ 
ఉనన   రఖరం  కనబడడడ.   ఆ  పరసథతల 
రఖరంన  చూస  సరక  అతనక   ఇంక  బదురు 
పటటంద.   "రఖరం  సృపహల  లడ;  కన 
ఇంక  పరణలతన   ఉననడ!  అతను   ఎటట 
పరసథతులలనూ  చచుపకడదు.  లకపత 
ఇదంత  న  తలక  చుటుటకక  మనదు"  అన 
మంగళదసు   రఖరం  భరయ  ముందుకళళ 
"అతనకమ  అవవదు.  వంటన  ఓ  టకసన 
పలపంచు,  నగరంల  చల  మంచ 
ఆసుపతురలుననై, మంచ ఆసుపతరల చరసత ఇటట 
కదురుకంటడ" అననడ. 

"ఆ  ఆలచన  నక  కడ  వచుంద.  కన 
అల  చయలంట  కనసం  వయయ 
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రూపయలైన  కవలస  ఉంటుంద.   ఇంత 
సరయస  గ  ఉనన  రగన  ఏ  ఆసుపతర  వళూళ 
డబుబ  లకండ   ఉచతంగ  చరుుకరు" 

అంటూన,  రఖరం  భరయ  "అయయ,  దవడ! 

మమమలన  బకరులన  చస పతుననవ,  సవమ! 

నను  ఇంకననళుళ  బరతకల,  ఇల?"  అన 
గంతు హచుంచంద. 

మంగళదసుక  ఇక  కళూల  చతులూ 
ఆడలదు.   మదడ  మదుదబరనటలయంద. 

తన పసనరతనం పరకకన పటట, అతను రఖరం 
భరయత  "  చూడమమ!  డబుబక  వనకంజ 
వయలసన  సమయం  కదద.  తవరగ  ఏదైన 

చస  న  భరత  పరణలు   కపడకవల.   న 
కడకను  నతపంపంచవంట,  నను 
ఇసతను-  ఆ  వయయ  రూపయలూ!  కన- 

తవరగ పంపల! -వంటన!" అననడ. 

అటల  పసనర  మంగళదసుక  మర  వయయ 
రూపయలు వదలయ! 

ఒకట  రండ  రజలయయసరక,  ఈ  కథ 
ఊరంతటక  తలసపయంద.   అందరూ 
మంగళదసును  తలచుకన  కడపబబ 
నవవకననరు.  బంగ  పటటణనక  వళల  ఎవరైన 
'మంగళదస'  అననరంట  చలు-  అకకడ 
ఈనటక నవవల పవవలు పసతయ! 
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అన ు మన ం!

రగ: డకటరుగరూ, నను కకకనైపయనటులనననండ! 

డకటరు: అవన, ఎపపట నుండ అనపసతంద, అటలగ?

రగ: నను కకకపలలగ ఉననపపట నుండ అలగ అనపసతంద సర! 
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జంతువల బడ
సకరణ: శర అరవంద గుపత, పణ.

అనగ  అనగ  ఒకసర  జంతువలనన 
సమవశమైనయ.   "మన  సమజంల 
సంబంధలనన  రను  రను  చల  సంకలషటం 
అయపతుననయ.  దనన  తటుటకనందుక-

గను  మనం  ఏమైన  చయయలసంద,  తపపదు" 

అనుకననయ.   అనన  కలస  చరుంచుకన, 

భవ  తరల  బగుకసం  ఒక  బడ  పటటలన 
నశుయంచుకననయ. 

ఆ  బళళ  పరుగతతటం,  పైక  ఎగ  బరకటం, 

ఈదటం,  ఎగరటం  నరపంచలన 
నరణయమైంద.  ఈ నలుగూ అనన పరణులక 
అవసరమైన  మలక  వషయల-  కనుక, 

'వదయరుథలందరూ  ఈ  నలుగంటలనూ 
పరవణయత  సధంచలసంద'  అన 
నశుయమైంద. 

బతుక  ఈదటం  అసలు  సమసయ  కలదు. 

నజనక అద తమ టచరుకంట బగ ఈదంద! 

అద  చకకగ  ఎగరంద  కడ.   కన  పపం, 
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దనక  పరుగతతటమ,  బగ  రలదు.   ఈ 
అంశంల  అద  వనకబడ  ఉననద  కనుక, 

ముందు  కననళలపటు   దనన  బడ  వదలన 
తరువత  కడ  ఉండమననరు.  అల  దనన 
ఎకకవసప  పరుగతతంచరు.   అయన 
పరయజనం లకపయంద.  చవరక అద తనక 
చల  ఇషటమైన  ఈతను   పరకకన  పటట,  ఆ 
సమయనన  కడ  పరుగులు  పటటందుక 
వచుంచలస  వచుంద.   దనన  ఈ  వనకబడన 
అంశంల  ఎంత  కలం  నలప  ఉంచరంట, 

చవరక  దన  పదలక  తవంర గ 
గయలైనయ.   ఈదటంల  అద  ఇపపడ 
'సధరణ' సథయక పడపయంద.  కన అల 
సధరణ  సథయ  ఉంట  బడ  పరధల 
పరవలదు,  కనుక  ఎవవరూ  ఈ  వషయమై 
బధ పడలదు- బతు ఒకకట తపప! 

ఇక  కందలు,  పరుగులల  ఫసుటగ  ఉండద. 

కన  చవరక  అద  నరల  బలహనతక  లనై 
తపపకవలస  వచుంద.   తనక  అససలు 
ఇషటంలన  ఈత  కసం  మరంత  ఎకకవ 
సమయనన   వచుంచ,  వచుంచ   దన  పరసథత 

అటల తయరంైద. 

పైక  ఎగబరకటంల  మదట  సథనంల  ఉనన 
ఉడత, మదటల బగన ఉండద.  కన ఎగర 
తరగతల టచరు  దనన   చటల  కమమల  పైనుండ 
కక,  నలపైనుండ  మదలు  పటటమన 
శసంచసరక,  దనక  మదడల  ఏవ 
అడడగడలు  తయరయయయ.  దనత  అద 
ఇక  ఎగరలకపయంద.   అందుకన,  దనన 
ఎగర  తరగతలన  నలప  మరంత   సధన 
చయంచరు.   చవరక,  పపం,  దన 
కండరలు బగుసుక పయయ- అల దనక 
ఎగబరకటంల  c  గరడ,  పరుగులతతటంలD 

గరడ వచుయ. 

బడ  మతతంలనూ  కరమశకణ  సమసయ 
ఏదైన  ఉందంట  అద  గరదదన.   ఎగబరక 
తరగతులల  అద  మగలన  వళలందరన 
మంచపయద.   అననటకంట  ముందుగన 
అద  గమయనన  చరుకనద.   అయత,  అల 
చసందుక  అద  తన  పదధతులన  తను 
ఉపయగంచద  తపపసత,  ఎవవరమట  వనద 
కదు. 
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ఇక  పందకకకలలంట  బలశయ  జవలైత 
బడల చరనలదు!  వదయకసం పరభుతవం వరు 
వధంచన  పనునను  వయతరకసూత  అవ  పరటం 
ఆరంభంచయ-  ఏమంట,  నలల బరయలు 
చయటనన  పఠయంశలల  చరులదన  వటక 
కపం  వచుంద.  అవనన  తమ  పలలలన  ముందు 

ఎలుకక,  తరవత  పందకకకక 
అనుచరులుగ ఉంచ శషయరకం చయంచయ. 

చవరక  అవనన  కలస  పరతయమనయ 
వదయనందంచ  పరైవటు  బడన  ఒకదనన 
పరరంభంచయ! 
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టచర ఇరకటం!

టచర: హం వరక్  ఏద?

వషుణ: పయ ంద టచర.

టచర: పయ ంద!!  ఎపపడ?!

వషుణ: ననన వడత పటలడను టచర. అపపడ పయ ంద.

టచర: ఎందుక పటలడవ?

వషుణ: మరు పఠలు బగ చపపరన వడంటనూ......

ఇంకం చసతం?

పరశన:  పల  తుముమ తుంట నువవం చయయల?

జవబు:  ముందు అకకడ నుండ పరపవల.
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అమమ అమమ చందమమ!
గనం :  A.S.గతక, 6 వ తరగత, టంబకట బడ, చననకతతపలల, అనంతపరం జలల.
రచన:  క.శ.జై సతరం.

అమమ అమమ! చందమమత 
ఆడకంటను 
రమమను రమమను  - కందక 
రమమను  -  రమమనవ అమమ! 

రమ రమ! చందమమ 
రడ రమయయ 
తడపలల వళలతను 
ఆడకరద! 

అందగడ - చందగడ 
చందమమ 
అందుకను మమతను 
ఆడకంటను! 

మంట నుండ రడ రడ 
మంటలనక 
మన ఇంటలనక! 

ఎందుక రడ 
అడగసతను చందమమను! 

ఎందుక నవ  - కందక రవ? 

చందమమ? 

కందక వసత అందరూ ననున 
గలచసతరు! 

గల చయయము  - గల చయయము 
చందమమ! 

బలలంట నక చల 
భయమతుందయయ! 
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భయమూ వదూద  - గయమూ వదూద 
రయమున రవయయ! 

పలలలంత చుటుటముటట 
అలలర చసతరు! 

అలలర చయయము -  గలలర చయయము 
చందమమ! 

కందక వసత తరగ అమమ 
పకై రనదు! 

అమమనడగ కందక వసత 
ఆడకందము! 

మంటలన ఆడకంట 
మమమ తడతుంద

మమమ తడతుంద 

ఎంత పలచన చందమమ 
చంతక రడమమ 
అంతదక అననం వదుద 
ఆటలు నకదుద! 

ఏడవకయయ బంగరు కండ 
రమ శరరమ! 

చూడవయయ అదదంలను 
వడ చందురుడ! 

అవన అవన అదదంలన 
అడగ చందురుడ 
చకకనడ చతక యంక 
ఎకకడకళతడ? 

ఇంకకకడకళతడ!?
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అందుక దండలు 
ఏపరయల 14 అంబదకర జనమదనం

గనం  : యస. జనక, యస. మంజల, యస. నరమల, 7 వ తరగత, ట. నగమణ, 6 వ తరగత, టంబకట బడ. 

డపప : ప. పతలయయ, 8 వ తరగత, టంబకట బడ. 

సక:  అణగరన బరతుకలను వలగంచన వడ 
నవ భరత రజయంగము నరమంచన వడ 
అందుక అంబదకర - దళత పరజ వందనం 

అందుక దండలు బబ అంబదకర
అంబరన ఉననటట చుకకలు పడవంగ 
ముందుగ ననుతలచ పటలు పడము 
చకట మ బరతుకలల సూరుయడ పడవంగ 
||అందుక||

నతలల - భమబయ
    న తండర - రం జ 

న ఊరు - అంబవడ
న జలల - రతనగర 
ఏపరల 14 పటటన రజంట -

దళత జత పడతులక పండగ రజంట
||అందుక||

అంటరన - వడంటు 
అగరజత - మూరు ులంత
అడగడన  ననుబడల –

అవమనం - చసనపపడ
అంటరన తనమును పటంచన వళళక- 

తగన  శసత  చసతనన  శపథం చశవ 
||అందుక||

52



క త త ప ల ల  ఏ ప ర య ల  2010

పటుటదలగ - పరపంచప 
పదద చదువ - లనన చదవ 
రంక నరుప - గరంధల
రంకంత - బయటపటట
కలగజజ  మూరు ులత–

ఎనలన - పరుచస 
పడతులక  తడతులక  హకకలు 

సధంచ- 

హనమైన బరతుకలక వలుగును చూపవ 
||అందుక||
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గజ  చరమం!

పరశన   : ఏనుగు చరమం ముడతలు పడ ఉంటుంద ఎందుక?

జవబు   : ఎవవరూ దనన ఇసత చయయరు కద, అందుకన.

శకన ం
పరశన   : ఏ సమయంల పలలన చూడకడదు?

జవబు   : నువవ ఎలుకవనైపపడ.

రండ రజల త రవత!

పరశన   : గంగళ పరుగుక రండ రజల వయసు వచుక ఏమతుంద?

జవబు   : మూడ రజలద అవతుంద. 
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చనన పటలు
వ స ం త క ల ం  వ చ ు ం ద  

గనం: A.S. నందన, 3 వతరగత, యు. సుమతర, 4 వ తరగత, టంబకట బడ. 

వసంత కలం వచుంద  పసందు పవవలు పసనవ        2 

మలలలు జజలు కలలలు కలలలు ॥వసంత కలం॥
కయల  కవవ   అన కసంద తుమమద ఝుమమన పడంద 
పకలు కలకల మననయ లళుళ చంగున ఆడనవ ॥వసంత కలం  ॥
తటలు పచుగ వరసనవ మతుతగ పగళుళ వలగనవ 
రతర వననల నవవంద పటల లకం నండనద ॥వసంత కలం॥ 

ర జ  ప వ వ  
గనం : స. హరత, మూడవ తరగత, టంబకట బడ. 

రజ పవవ పసంద 
కమమట వసన వచుంద 
దన పకకన  ములులంద 
అమమ బబయ గుచుుకంద 
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బ ం త  ప ట  

గనం : ప. హరష వరధన రడడ, రండవ తరగత, టంబకట బడ. 

బంత బంత అద న బంత 
కళుళ లవ చతులు లవ  
పటట నండ గల 
ఎగురుతుంద దుంకతుంద బంత   

అ క క య య క క య య

గనం: రజన, 4 వ తరగత, టంబకట బడ.

అకకయయకకయయ-శంతకకయయ
    బవడ?-మదరస పయనడ

ఏంతచుడ?-పపపలు తచుడ
పపపలవ? -బుడడడ తననడ
బుడడడడ? -పయయల పడడడ
ఏంకలంద? -మసంకలంద.
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జగ  జ గ గ  జ ల క

గనం:  సుధ, 5 వ తరగత, టంబకట బడ.

జగ జగగజలక- ఏంపరుపడదము ?
చంతకందకరక- ఏంపరుపడదము ?
వణనపడదము - య వరక ఇదదము?

యవరకయదదము? -రచూరక యదదము
రకండ పకండ రయడడ పడదము
కడటలకసద-కకకరకక!

క ర క ట
గనం: పవన, 4 వ తరగత, టంబకట బడ.

ఏమఏమఆటమమ?
కరకట  కరకట  ఆటమమ
సచన వచు చర  కటట
సరవవచు  సకసర  కటట
ఆజర వచు ఔటయ
కరంట పయ  ఖతం ఆయ!
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క క,క క
గనం:  కలపన, 1 వ తరగత, వజడం సూకలు, గుడపల, చతూతరు జలల. 

కక,కక, గువవలకక!

మచనుల వలదుద-
మలలపలు తంచదుద-
మనననమ బదడ ;
మయమమమ రకస;

ననమ పటట గస!

బ స క ట ు ల  
గనం : ధనుశర, నందకమర, వజడం సూకలు, గుడపల,  చతూతరు జలల. 

బసకటలమమ బసకటుల 
గడమద బసకటుల 
డబబ నండ బసకటుల
మూడ బసకటుల తననను 
అమమక కపం వచుంద
మూడ గుదుదలు గుదదంద. 
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మలకలు
నరవహణ: ఆనంద, కతతపలల బృందం.

పరత చదరంలనూ రండ గళళక రంగు వస ఉననద    . ఆ రండ గళలనూ  కలుపతూ మలకల దరనకదనన గయండ  . ఆ 
దరల అంకలు సరైన వరస కరమంల ఉండటుల చూడండ(ఉదహరణక     : 1,2,3,4, 1,2,3,4.. ఇల అనన మట  ). మరు 
గసన గత    అనన  అంకలనూ  కలుపకన పవలన మరువకండ.

పరశన జవబు

అరథమైంద, మరు చసందుక, ఇపపడ కనన సులభంవ చయయండ:
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ఇపపడ నలుగు గడలవ కనన:
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ఇంకంచం పదదవ చయయండ, ఇపపడ:
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కతతపలల బృందం
సర ధయ ం: సుబబరజ
పర ధన  సం పదకలు: నరయణ
సం పదక వర ు ం: మహనయయ, జయచందర,  
మురళ.

సం క త క బృం దం: ఆనంద, లక, లల.

చతర లు:  శవపరసద, అడవరముడ,  

నగమణ, మమత, సురష, చందరకంత, వణు, 

హరకృషు.
ర ూపకలప న: సుచరత, రజ కమర
ఆ ర థ క వయ వహరలు: అలవలమమ

చంద వవరలు
సం వతసర  చం ద: 200/ రూ.       

చందను  'కతతపలల టరసుట'  పరట  మనఆరడర లద 
డ.డ లద చకక రూపంల కటటవచుచను. డ.డ., 

చకకలక బయంక  చరజలు (25రూ) కలపలన 
మనవ. 

చం దలక ై  చర ు నమ:  

కతతపలల టరసుట, 
2-312, నయమదదల రడడ, చననకతతపలల, 
అనంతపరంజలల, 515101.

బ య ం క దవ ర చం ద కట ట డన క  వవరలు:

స.ఎచ. రము, A/c No:62079470871,

సటట బయంక ఆఫ హదైరబదు, శంత నగర 
బరంచ, హదైరబద. 

డబుబ కటటన వవరలను ఇ మయలు/ ఫను/ 

ఉతతరం దవర కతతపలలక తలయపరచగలరు.  

ఇ మయలు: team@kottapalli.in

ఫను: 08559 240222.

 కృ త జ ఞ త ల ు:

పతరకకసం నరంతరంగ పలలల రచనలన అందంచ సహకరసుతనన  పరకృతబడ, టంబకట బడ, వజడం సూకల 
యజమనయలక కృతజఞతలు.   వబ సైటుక వనునదనునగ నలచన infogami యజమనయనక, దనన 
సుసధయం చసన  python భషక, చకకన ఆపరటంగ ససటం linux ను అందంచన ubuntu వరక, గపప 
వయవసథన పరతగ ఉచతంగ అందసుతనన OpenOffice వరక, తలుగును రపపసుతనన Unicode, Scim, Baraha 

లక,  చతరలను సరదదద  Software Gimp నరమతలక, శబదలను చకకబరచ Software Audacity 

నరమతలక కృతజఞతలు.

క ప ర ై ట ు: కతతపలల పతరకలన ఏ అంశననైన 
ఎవరైన తమ వణజయతర కరయకమలల పరతగ 
ఉచతంగ, సవచఛగ  ఉపయగంచుకవచుచ.  

కవలం ఆయ రచయతలక, కతతపలల పతరకక 
వటన ఆపదసత సర.  వవరలక చూడండ: 

http://www.creativecommons.org  వర 
non-commercial, share alike license.

http://www.creativecommons.org/


మంచ పసతకం :   
వ ల  మ ు ద ర ల ు- వ ల  బ మ మ ల ు

బటన వలన సటంప పడ మద అదద, కగతం మద ముదర వయండ.  ఒక సర 
దకగ  దనన  చూడండ.   ఆ  వల  ముదరల  మక  ఏవవ  ఆకరలు   కనబడతయ, 

లలగ.  పనునతట, కంచతట దన చుటూట  గస మ ఊహలక రూపం ఇవవండ!  

ఇటల   వలముదరలత  ఎనన  బమమలు  గయవచుచ. 

జంతువలు,  పలు,  చటుల,  మనుషులు-  వలద 
బమమలు తయరు చయచుచ, అదుుతంగ!  ఈ పనల 
మదటల  మక  కంత  సయం  అవసరమవవచుచ-   ఆ 
సయం  చసుతంద,   ఓ  చనన  పసతకం:   అ ర వ ం ద  గ ు ప త  
గ ర ు  ర చ ం చ న   "వ ల  మ ు ద ర ల ు-వ ల బ మ మ ల ు".  

  అరవందగుపతగరు   పణ  కందరంగ 
పసతకలతట,  పలలలతట,  చతులతట  పనచసూత, 
చయసూత ఉననరు (www.arvindguptatoys.com).

ఐదురూపయల  ఈ  చనన  తలుప-నలుప 
పసతకనన  జనవజఞనవదక,  హైదరబద  బుక  టరసుట  వళుు 
సంయుకతంగ 2003 ల అచుచ వశరు.  

ఈ పసతకం రంగులల  ఇంక  ముచచటగ ఉంటుంద, కదూ!

http://www.arvindguptatoys.com/

